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R RINKIMU KAMP
PRIEŠ 50 METU AMERIKA PRIPAŽINO 
NEPRIKLAUSOMA. LIETUVA DE JURE C

S. Lozoraičio pareiškimas
Prieš pusę šimtmečio, 1922 metų liepos 28 dieną, Jungtinės 

Amerikos Valstybės pripažino de jure Lietuvą, Estiją ir Latviją. 
Apie šio didžios svarbos trims Baltijos tautoms akto motyvus 
Valstybės Departamento paskelbtame pareiškime buvo pasakyta, 
kad:

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vyriausybės yra svarbiųjų Eu
ropos valstybių pripažintos de 
jure arba de facto ir užmezgu- 
sios sutartimis santykius su savo 

i kaimynais;
Jungtinių Amerikos Valstybių 

vyriausybė,, suteikdama joms 
pripažinimą iš savo pusės, priima 
dėmesin, kad šios vyriausybės 
faktinai egzistuoja pažymėti
nai ilgą laiką ir sėkmingai išlai
ko savo sienose politini ir ekono
minį pastovumą;

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
vyriausybės yra savo tautų pa
statytos ir remiamos.

Tokiu būdu Amerikos vyriau
sybės suteiktas pripažinimas bu
vo pagrįstas vyriausiai šiais ele
mentais: trijų Baltijos tautų 
įvykdyta apsisprendimo teise, jų 
valstybių pastovumu tiek vi
daus, tiek užsienio politikoje ir 
tuo faktu, kad jų vyriausybės 
atstovavo žmonių valiai.

Amerikos nutarimas pripažin
ti de jure Baltijos Valstybes tu
rėjo mums didelės-teisinės bei 
politinės reikšmės,Dabar,, pra
ėjus 50 metų ir Baltijos Valsty
bėms esant sovietų okupacijoje, 
jis tebėra galioje ir tuo įgyja 
dar ir pirmaeilės moralinės reikš 
mės.

Sovietams įsiveržus į Lie
tuvą, Estiją ir Latviją Ameri
ka iš karto pasmerkė viešai bei 
formaliai šį smurtą ir atsisakė 
pripažinti jo padarinius.

Todėl 1922 metų liepos 28 die
nos sukaktis sudaro ypatingą 
progą dėkingai atžymėti didžio
sios demokratijos, Jungtinių 
Amerikos Valstybių, pastovų 
palankumą lietuvių tautai, ku
rios apsisprendimas būti nepri
klausomai tebegalioja dabar, 
kaip galiojo prieš 50 metų.

Galop, šia proga taip pat pri
simintina, kad Lietuvos valsty
bės pripažinimui gauti svarbų 
vaidmenį turėjo Amerikos lie
tuvių visuomenė, kuri dabar ly
giu pasiryžimu kartu su visais 
užsienio lietuviais gina Lietuvos 
teisę Į nepriklausomybės atsta
tymą.

Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos Diplomatijos šefas

Ramsey Clark 
vyksta i Hanojų

WASHINGTONAS. — Buvęs 
valstybės prokuroras preziden
to Johnsono laikais Ramsey 
Clark išvažiavo, kaip “privatus 
asmuo” į šiaurės Vietnamą. Jį 
kartu su keliais danais, prancū
zais ir švedais, pakvietė šiaurės 
Vietnamo vyriausybė.

Hanojaus valdžia pasirodė la
bai gabi propagandai prieš Ame
riką vesti. Ji panaudoja savo 
tikslams n e vieną liberalą ame
rikietį, kuriuos dešiniųjų spau
da vadina “komsimpais” — ko
munistų simpatikais. Neseniai 
iš Hanojaus sugrįžo filmų artis
tė Jane Fonda, kalbėjusi kelis 
kart per Hanojaus radiją į 
amerikiečius karius. Reikia ma
nyti, kad panašų vaidmenį at
liks ir buvęs prokuroras.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦'

♦ Prezidentas Nixonas vakar 
kreipėsi į kongresą, prašydamas 
nedidinti išlaidų įvairiems pro
jektams, kuriuos priima demo
kratų valdomas kongresas. Pre
zidentas pažadėjo vetuoti kiek
vieną įstatymą, kuris daugiau 
gavo lėšų, negu vyriausybės pra
šyta.

♦ Paryžiuje Pietų Vietnamo 
delegacija, komentuodama fil
mų aktorės Jane Fonda pareiški
mus grįžus iš Hanojaus, pareiš
kė: Gaila, kad panelė Fondą ne
matė, kas dėjosi An Loc mieste, 
kurį puolė šiaurės Vietnamo ka
reiviai, kada mieste nukrisdavo 
dieną ir naktį tarp 7,000 ir 8,000 
artilerijos sviedinių. Mieste bu
vo daug civilių.

♦ Michigane, netoli Muske
gon, rasti dviejų merginų lavo
nai. Policija mano, kad jos nu
žudytos praėjusią žiemą. Kaip 
žinoma, prieš savaitę netoli Mus- 
kegano buvo rasti dviejų, jaunų 
Čikagos merginų lavonai. Polici
ja aiškina, ar nėra ryšio tarp tų 
dviejų žmogžudysčių.
♦ Britanijos darbo unijų va

dovybė nutarė pirmadienį skelb
ti generalinį streiką. Miestuose 
vakar sustojo autobusai, nes 
vairuotojai streikuoja.

4^ Kenijoje kariuomenė užklu
po gaują galvijų vagių, kurie 
grobdavo vietos ūkininkų kar
ves. Susišaudyme žuvo 22 gau
jos nariai. Manoma, kad jie gal
vijus varydavo į Ugandą ar Su
daną.

John Connally aplankė li
goninėje gubernatorių Wallace. 
Manoma, kad jie tarėsi, kaip pa
traukti dešiniuosius demokratus 
į prezidento Nixono rinkimų 
kampaniją.

Belfaste britų kareiviai su 
traktoriais išgriovė 10 katalikų 
barikadų ir įžengė į katalikų ra
jonus. Teroro veiksmai Belffas- 
te sumažėjo.

♦ Buvęs prezidentas Johnso- 
nas paliktas ligoninėje stebėji
mui, tačiau daktarai sako, kad 
jis šį kartą didesnės širdies ata
kos neturėjo.

♦ Izraelis skelbia, kad Egip
tas patraukė arčiau prie Suezo 
savo priešlėktuvines raketas 
Sam 2, 3 ir 6. Rusams išvykus, 
egiptiečiai nori dažniau panau
doti tas raketas Izraeli^ lėktu
vų apšaudymui, nors tie lėktu
vai ir neskraido virš Egipto.

♦ Harris opinijos institutas 
skelbia, kad gubernatoriaus Wal
lace nedalyvavimas rinkimuose 
daugiau pakenks sen. McGover- 
nui — demokratų kandidatui, 
negu prezidentui Nixonui, nes 
57% Wallace rėmėjų balsuos už 
Nixoną, o tik 25% — už McGo
vern.

♦ St. Louis prasidėjo Liau
dies partijos konvencija, kuri tę
sis 5 dienas. Kandidatu į prezi
dento vietą laikinai yra dr. Ben
jamin Spock, žinomas vaikų li
gų gydytojas.

IZRAELIS SIŪLO EGIPTUI DERĖTIS
JERUZALĖ. — Izraelio premjerė Goldą Meir pasakė parla

mente kalbą, kurioje palietė Egipto reikalus. Ji nesidžiaugė, kaip 
Vakarų. spauda, Egipto nutarimu išvaryti sovietų patarėjus ir 
ginklų ekspertus, nurodydama, kad daug kariuomenės instruk
torių, rusų, dar pasiliko Egipte ir kad sovietai nepasitraukė iš 
savo bazių — aviacijos ir karo laivyno punktų — Egipte. Premjerė 
Meir tačiau pripažino, kad Egipto įvykiai atnešė naują progą pa
sikeitimams. Ji ragino prezidentą Sadatą susitikti su ja, kaip 
lygus su lygiu ir pabandyti ieškoti spren dimo Izraelio-Arabų 
konflikte. O

Premjere Meir pareiškė, kad 
atėjo valanda pasikeitimams ir 
hereik'ėtų'praleisti -geros progos 
pradėti žygiuoti nauju taku, nie
kad negrįžtant į seną kelią, ku
ris vedė į mirtį, sunaikinimus ir 
nusivylimus, neatnešdamas tai
kos. “Ieškokime išėjimo iš akli- 
gatvio”, kalbėjo Meir. Izraelis 
yra pasirengęs parengiamoms 
deryboms per Amerikos tarpi
ninkus.

Egipto prezidentas Sadat va
kar irgi pasakė kalbą, kurioje 
pripažino, kad Egipto laukia il
ga, įtempta kova, tačiau “istori
ja ir gamta” esanti arabų pusėje. 
Arabai nugalėsią Izraelį. Savo 
ankstyvesnėje kalboje, praėjusį 
pirmadienį, Sadat pareiškė, kad 
Egiptas negali pradėti derybų 
su Izraeliu, kol tas laikys užėmęs 
arabų žemes. Tokios derybos 
reikštų pralaimėjimo pripažiyni- 
mą.

Izraelio vyriausybė svarstė 8 
dienas Egipto paskutinius ėji
mus ir, matyt, nutarė, kad da
bar yra gera proga parodyti 
Egiptui savo sukalbamumą, pa
siūlyti naujas derybas. Premje
rė savo kalboje, tačiau, nepasiū
lė Egiptui jokių nuolaidų. Reikia 
manyti, kad Egiptas dėl to ir ne
priims jos pasiūlymų “žengti 
nauju taku”.

JAV ir Sudanas 
atnaujino ryšius

WASHINGTONAS. — Antra
dienį Amerika ir Sudanas atgai
vino nutrauktus diplomatinius 
ryšius, po penkerių metų per
traukos. Netrukus bus pasikeis
ta ambasadoriais. Sudanas yra 
jau antra arabų valstybė, nuta
rusi atnaujinti ryšius su Ame
rika. Pirmas santykius atgaivi
no Jemens liepos 1 d.

Arabai nutraukė ryšius su 
Amerika po 1967 metų Izraelio- 
Arabų karo, nes Amerika rėmė 
ginklais ir pinigais Izraelį.

♦ Irane susišaudyme su po
licija žuvo komunistų vadas.

Kissinger kalbėjo 
apie JAV politiką

NEW YORKAS. — Preziden
to patarėjas Henry Kissinger va
kar New Yorke turėjo du susi
rinkimus su žymiais Wall streeto 
finansininkais, kurių tarpe yra 
daug žydų. Nors jo susitikimo 
tikslas buvęs kalbėti apie Ame
rikos užsienio politiką, tačiau 
demokratai įtaria, kad preziden
to Nixono perrinkimo komitetas 
panaudojo žydų kilmės dr. Kis- 
singerį vilioti įtakingus Ameri
kos žydus į respublikonų pusę.

Pats Kissingeris pareiškė esąs 
neutralus ir paprašė susirinkimų 
organizatoriaus Gustave Levy, 
kad susirinkimuose — priešpie
čiuose ir pietuose — nebūtų ren
kamos aukos nei prieš, nei po jo 
kalbos.

Žmonės pikti, 
kada karšta

NEW YORKAS. — Praėjusi 
savaitė New Yorke, panašiai, 
kaip ir Čikagoje, pasižymėjo ne
paprastais karščiais ir tvanku
mu. Policija nustatė, kad karš
tam orui esant, įvyksta daugiau 
smurto veiksmų, nes žmonės esą 
lengvai supykinami, jautrūs įžei
dimams, kada jie jaučiasi nepa
togiai. Per savaitę New Yorke 
įvyko 57 žmogžudystės, nors 
“normaliai” jų būna tik 25.

Iš 57 nužudymų 26 įvyko su
badant peiliais, 24 — nušaunant. 
Vienas 18 mėnesių kūdikis bu
vo išmestas per langą.

Didieji miestai, karščiams už
ėjus, sunaudoja daug daugiau 
elektros ir vanden s. Atidarius 
gatvėse hidrantus, daug van
dens nueina niekais, kartais jo 
spaudimas pavojingai sumažėja 
ir vanduo nebepasiekia aukščiau 
esančių butų. Gaisro atveju, 
spaudimo sumažėjimas gali ap
sunkinti ugnagesių darbą.

Perrinko 
prezidentą

LISABONAS. — Portugalijos 
prezidentas admirolas Americo 
Thomaz, 77 metų amžiaus, bu
vo perrinktas prezidentu dar 7 
metams. Daug kas valdančioje 
Portugalijos partijoje tikėjosi, 
kad premjeras Marselio Gaeta
no parinks kitą kandidatą į pre
zidento vietą ir įleis į diktatūri
nį režimą šviežaus. oro, tačiau 
konservatoriai partijoje, ir ypa
tingai kariškiai n enori jokių re
formų. Thomaz gavo 92% bal
sų 669 asmenų elektorių kolegi
joje.

Tik 29 elektoriai balsavo prieš 
Thomaz kandidatūrą. Kai ku
rie nurodė, kad 77 metai yra per 
senas amžius pradėti naujai ka
dencijai.

Pradėjo kovą prieš 
Azijos opiumą

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamento patarėjas 
tarptautinės narkotikų prekybos 
klausimais Nelson Gross nese
niai grįžo iš Pietryčių Azijos ir 
pareiškė, kad kova prieš Azijoje 
auginamą opiumą prasidėjo ir 
jis turi vilties, kad ji bus sėk
minga. Didžiausias dėmesys ski
riamas Burmoje ir Afganistane 
užauginamam opiumui, kuris pa
siekia rinką per Tailandiją ir 
Iraną.

Turkija anksčiau išauginda
vo 200 tonų opiumo, kuris per 
Prancūziją pasiekdavo heroino 
pavidalu Ameriką. Burma paga
mina 500 tonų ir Afganistanas 
200 tonų, tačiau didelė to opiu
mo dalis dar sunaudojama pa
čioje Azijoje, nors vis daugiau 
jo nukreipiama į turtingą Ame
rikos rinką.

ŽENEVA. — Kinijos delega
tas Jungtinių Tautų komitete, 
kuris svarsto taikingus būdus 
jūros dugnui naudoti, pasmerkė 
Ameriką ir Sovietų Sąjungą, ku
rios siekiančios vienos pasidalin
ti ir kontroliuoti pasaulio vande
nynus, nekreipdamos dėmesio į 
mažesnių valstybių interesus.

ATLANTA. — Gub. George 
Wallace nedalyvaus Amerikos 
Nepriklausomos partijos konven
cijoje rugpiūčio 4 d. Jis turėjo 
būti svarbiausias konvencijos 
kalbėtojas.

♦ Vakar 290 JAV lėktuvų 
daužė karinius taikinius šiaurės 
Vietname.

DEMOKRATU KANDIDATAS EAGLETON
PASAKOJA APIE NERVŲ SUTRIKIMĄ

CUSTER, S. D. — Vakar visa Amerikos spauda kaip didžiausią 
sensaciją paskleidė žinią apie spaudos konferenciją Pietinėje Da- 
kotoje, kur demokratų kandidatas į viceprezidento vietą, sen. Tho
mas Eagleton, aplankęs kandidatą į prezidentus sen. McGovern, 
savanoriškai spaudai papasakojo, kad jis tris kart yra buvęs 
psichiatrinėje ligoninėje, kur jis dviem atvejais buvo gydomas net 
elektriniais “šokais”. Pirmą kartą jis gydęsis 1960 metais Barnes 
ligoninėj St. Louis, kur išbuvęs mėnesį laiko, antrą kartą — 1964 
m. Mayo klinikoj išbuvęs savaitę ir trecią kartą 1966 m. vėl Mayo 
klinikoj išbuvęs nuo rugsėjo 20 iki spalio 21 d.

Ieško reikalingų 
paramos pensininkų

WASHINGTONAS. — Prezi
dento patarėjas senimo reika
lams Arthur Flemming paskel
bė, kad vyriausybė pradėjo ak
ciją, kurios tikslas surasti se- 
nelius arrterikiečius, kurie turį 
teisę gauti vyriausybės paramą 
maisto produktais, tačiau jos ne
gauna. Daug senelių patys ne
žino, ką jie galėtų gauti iš val
džios.

Todėl rugpjūčio 3 d. kartu su 
pensijų čekiais bus išsintinėti 
paaiškinimai ir atsakymui atvi
rukai, kuriuos pensininkai galės 
pasiųsti socialinio draudimo įs
taigai. Tuos, kurie atvirukus at
siųs, aplankys Raudonojo Kry
žiaus tarnautojai.

Flemming pareiškė, kad šim
tai tūkstančių pensininkų alks
ta ir sunkiai verčiasi, nors jie 
galėtų gauti iš vyriausybės mais
to kaponų, kaip jau gauna 2.5 
milijonai senelių. Kuponai kai
nuoja 16 dolerių, tačiau maisto 
krautuvėse jie verti 36 dol.

Ši vyriausybės programa — 
senelių, kuriems reikia paramos, 
ieškojimas — pavadintas FIND 
vardu.

Kolonizuoja 
arabų žemes

JERUZALĖ. — Izraelio mi- 
nisteris be portfelio Izrael Ga- 
lili pareiškė parlamente, kad de
šiniųjų partijų opozicijos kalti
nimai, kad vyriausybė nesisten
gia kolonizuoti užimtų arabų že
mių yra nepagrįsti. Atsakyda
mas į Gahal partijos klausimą 
parlamente, Galili pareiškė, kad 
po šešių dienų karo vyriausy
bė įsteigė okupuotose arabų že
mėse 44 naujas gyvenvietes. Iš 
jų 15 yra Golano aukštumose, 
buvusioje Sirijos žemėje, 15 — 
buvusiose Jordano žemėse ant 
vakarinio Jordano upės kranto 
ir 14 yra Sinajuje, kuris priklau
sė Egiptui ir Gazos pakraštyje, 
irgi administruotame Egipto.

Dešinioji Gahal partija prie
kaištauja vyriausybei, kad ji 

labai atsargiai, bijodama užsie
nio reakcijos, užvaldo buvusias 
priešo žemes. Gahal nurodo, kad 
per penkerius metus, po 1948 
metų karo iki 1953 m. Izraelis 
pristatė net 110 naujų gyven
viečių, o per penkerius metus po 
1967 metų karo buvo įrengtos 
tik 44 gyvenvietės.

Gahal partija, kuri turi daug 
rėmėjų Izraelio kariškių tarpe, 
tvirtina, kad Izraelis turėtų pa
silaikyti visas kare laimėtas že
mes, nes Izraelis tam turįs mo
ralinę ir istorinę teisę.

— Vliko Pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas š. m. liepos 19 d. iš
vyko atostogų ir grįš rugpjūčio 
11 d. Jo pareigas atostogų me
tu eina Vliko Valdybos vicepir
mininkas Juozas Audėnas. (E)

Demokratų kandidatas pareiš
kė. kad geriau yra, kad jis pats 
viską papasakotų, negu, kad tos 
žinios pasklistii iš kitų šaltinių. 
Jis buvęs jaunas, užsidegęs poli
tikas ir per daug dirbęs, dėl to 
gavęs depresiją ir nervinį išsi
sėmimą bei nuovargį. Dabar jis 
išmokęs daugiau skirti sau lais
vo laiko ir mažiau skubėti.

ši žinia, kaip ją besvarstytum, 
demokratų kandidatams gali tik 
pakenkti. Daug žymių psichia
trų vakar jau aiškino, kad sena
toriaus Eagletono gydymasis ro
do, kad jis savo problemą su
prato ir ją išsprendė, kada daug 
viešame gyvenime esančių žmo
nių turi tą pačią problemą, bet 
jos negydo. Senatorius McGo
vern neparodė, kad jis rūpinasi 
šiuo atidengimu. Jis kelis kart 
pakartojo, kad jis nežinąs ge
resnio viceprezidento, kaip sen. 
Eagletonas.
- Respublikonų kampanijos va- 

"doVas -MaėGregor, ’-klausiamas • 
korespondentų, pareiškė seniai 
girdėjęs apie sen. Eagletono li
gą. Respublikonų partija to klau
simo nekelsianti savo kampani
joje. Pats prezidentas Nixonas 
uždraudęs vyriausybės ar parti
jos nariams minėti Eagletono 
liga.

Korespondentai gavo įspūdį 
sen. McGovern kampanijos 
štabe, kad partijos veikėjai ne
labai laimingi Eagletono atiden
gimu. Frank Mankiewicz pareiš
kęs, kad “būtų buvę geriau, jei 
šitas dalykas nebūtų įvykęs”. 
Daug priklausysią nuo to, kaip 
į tą reikalą reaguos respubliko
nai. Jei jie Eagletono jaunystės 
ligą bandys išnaudoti, galinti 
kilti visai priešinga reakcija.

Kaip matome, respublikonai 
nutarė tos ligos visai neminėti.

Septinta partija
REYKJA VIKAS. — Septinto

ji partija pasaulio šachmatų 
čempionate buvo antradienį per
traukta po 40 ėjimų. Fischeris 
turėjo vieną pėstininką persva
ros, tačiau Spasskis turėjęs ge
resnį puolimo išvystymą. Dau
gelio ekspertų nuomone, partija 
turėjo vakar pasibaigti lygio
mis, tačiau buvo ir tokių, kurie 
galvojo, kad Fischeris gali lai
mėti.

Lošimo salėje buvo pakeista 
marmurinė šachmatų lenta ir 
Spasskis sėdėjo kitoje kėdėje, 
panašioje, kokia atsivežė iš New 
Yorko Fischeris. Partija buvu
si labai komplikuota. Spasskiui 
puolant baltais ir sudarant Fi- 
scheriui pavojingų momentų. Fi
scheris tačiau atkakliai gynėsi 
ir išlaikė pėstininko persvarą 
prieš lošimo pertrauką.

Septintoje partijoje Spasskis 
ilgiau galvojo ir jam nebeliko 
daug laiko partijai užbaigti.

4- Prancūzų narkotikų polici
ja surado dar dvi slaptas heroi
no laboratorijas netoli Marselio 
miesto.



MIEŽIS

Detroito naujiei
Reportažas iš Captive Nations Festivalio liepos 14-16

Organizacijų Centro Valdyba 
ilga: svarstė prisidėjimą prie Į 
Ceptive Nation festivalio, galop 
tą sunkų darbą nutarė vykdyti. 
Nors valdyba susidaro daugiau iš 
jaunimo ir atrodo būtų pajėgi 
bet kokiam darbui atlikti, bet 
taip nebuvo. Gal dėl to, kad šiais 
metais vyko Jaunimo Kongre
sas. ir jaunimas daugiau įsijun
gė i savo Kongreso darbus.

. unku buvo surasti maistui 
be' išgėrimui ruošti kordinato- 
rių, kuris paruoštų trims die
noj - — -
su jaunoji karta tokiem darbam 
dar neturi patyrimo. Kaip ten 
bebūtų, atsirado ir jaunų- talki
ninkų. Nijolė Giedriūnaitė — 
D. L. O. C sekretorė, Genė'ir Ma
rytė Alkevičiutės ir Aldona Taut- 
kevičiutė, kurios puikiai talki
ninkavo ir sudarė jaunatvišką- 
nuotaiką. Maistui ir išgėrimams 
kordinuoti sutiko Vaidybos vice 
pirm. Antanas Sukauskas. Dar
bas pradėtas sėkmingai: Pirma
jai dienai sutiko talkininkauti 
Erna Garliauskienė, Pranciška 
Televičienė, Nijolė Giedriūnaitė, 
.Genė Alkevičienė, Marytė ir Ri
ta Alkevičiutės.

.Antrajai dienai Zofija Drižie- 
nė, Ona Bartkienė, Pranciška 
Televičienė, Nijolė Giedriūnai
tė ir Ona Šumskienė.

Trečiajai dienai Elzbieta Jo-į 
dinskienė, Ona Pusdešrienė, Ni- ( 
jolė Giedriūnaitė, Aldona Taut- 
kevičiutė ir Pranciška Televieie- 
nė.

Išgėrimo namuką visas tris 
dienas tvarkė Feliksas Blauz- 
dys. Juozas Murinas, ir Antanas 
Norus. Jiems talkininkavo Jo
nas Bartkus ir Juozas Augaitis. 
Ant namuku buvo užrašas Lithu
anian Food.

Prekyba vyko labai gyvai. 
Nuo 12 vai. iki 10 vai. namukai 
buvo apstoti pirkėjų, tarpais ne
galima buvo spėti paruošti mais
to. Pirkėjai visi svetimtaučiai. 
Lietuvių labai mažai. Atrodo*, 
dešros su kopūstais, kugelis ir 
blynai populiariausias maistas, 
ir amerikiečių labai mėgiamas.

Tautodailės namuku ir talki
ninkais rūpintis buvo pavesta 
mok. Stefanijai Kaunelienei. Jai 
talkininkavo Jurgis Baublys, Re
gina Juškaitė, Saulius ir Vytas 
Kauneliai, Rūta Kaunelytė, Sta
sys ir Juozas Račiukaičiai, Gie
drė Sirutytė, Algirdas Vaitekai- 
tis, Audronė Vaitekaitytė, Edu
ardas ir Petras Vasiliauskai.

Balnionis, Stepas Lungis ir An
tanas Sukauskas.

■Maistą festivaliui gamino ge
riausios Detroito šeimininkės: 
Zofija Drizienė, Uršulė Brokie- 
nė, Marytė BaČkaitienė, Pran
ciška Televičienė, Antanina Jo- 
ninienė, Ema Garliauskienė, Elz
bieta Jodinskienė, Ona Pusdeš
rienė, Jadvyga Černiauskienė, 
Ona Bartkienė, Genė Alkevičie- 
.nė, Bronė Tatarūnienė, Bronė 
Selenienė, Agota Brazaitienė, 
Ona Šadeikienė, Ona Kašelienė, 

ms maišia. Kaip žinome, mū-1
i,„nAn kuheneį Stasys Račiukaitis ir

Namelis atrodė kaip lietuviš
ka klėtelė. Reikia manyti, kad 
apie tautodailės namuką plačiau 
aprašys mūsų žurnalistai. Tau
todailės namuką gamino Jonas

Birutė Barauskienė.
Reikia pastebėti, kad ieškant 

produktų gamintojų nuoširdžiai 
darbavosi D. L. O. C. vicepirm. 
Elzbieta Paurazienė.

Prašant pagaminti maisto 
produktus, visos šeimininkės 
mielai sutiko ir pagamino. D. 
L, O. C. Valdybos visoms šeimi
ninkėms priklauso nuoširdi pa
dėka. Vienas trūkumas, kuri pa
stebėjo ir svetimtaučiai, tai ne- 
prisidėjimas su menine progra
ma. Nors buvo laiku kreiptasi į 
■vietines pajėgas, bet nesutiko 
dalyvauti.

Gal perbloga vieta ar publika. 
Juk kartais geriausias Amerikos 
baletas šoka New Yorko gatvė
se. Latviai Detroite neskaitlin
gi, jie programoje dalyvavo tik 
su 4 poromis, bet apie 10,000 
žiūrovų šaukė' ir plojo broliams 
latviams; Ukrainiečiai ir slova
kai buvo atėję prie mūsų namu
kų pareikšti nepasitenkinimą dėl 
nedalyvavimo meninėje progra
moje. Reikia pastebėti; kad lie
pos 14: d. festivalį aplankė apie 
25 tūkstančiai, gi 15 ir 16 die
nomis po 30 tūkstančių žiūrovų. 
Tad tokiam skaičiui žiūrovų ver
ta- pasireklamuoti.

šiais metais lietuviai negau
siai prisidėjo prie motorkados: 
tik šeši automobiliai. Keista, kad 
grupė žmonių atvažiavo į vidur- 
miestį pasistatė mašinas ir da
lino lapelius, bet motorkadoje 
nedalyvavo. Be abejo, tokia
me karštyje valanda ar daugiau 
mašiną deginti niekam nemiela. 
Dabar viskas jau praeityje.

Sekančiais metais gal pavyks 
geriau suorganizuoti.

Trumpos žinios
— D. L. 0. Centro Valrybos 

atstovo prie Etnics organizaci
jos Bernardo Brizgio iniciatyva 
buvo sudarytos sąlygos ir bu
vo pavaišinti Detroito Free Press 
žurnalistai, kuriuos priėmė sa
vo rezidencijoj Algis ir Birutė 
Barauskai. To pasekmėje lie
pos 14 d; Free Press patalpino 
lietuviams palankų straipsnį

SVARBUS 
PATARNAVIMAS

mo ir Skolinimo Bendrove turi 
visus tam reikalui dokumen
tus, tik reikia mokesčių, social 
security, ir įrodymo, kad esi 
namų savininkas ar savininkė, 
ir ten gyvenai. Visa kita su
tvarkys ponia Ann Kuėltzb. Ji 
yra direktoriaus Albert Kuel- 
tzo žmona, lietuvaitė, ir labai 
gražiar kalba lietuviškai.

Nereikia būti Chicagos Tau
pymo bendrovės taupytojų, 
kad galėtum veltui pasinaudo
ti šiuo patarnavimu.

4

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

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
C Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- 
Į ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
, tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 

laiKotarpj pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau
siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis, 
i Kas negali užeiti Į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 

arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

N A U J I Ė N O S'
ę 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, (LLLNO1S 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą' pasiųsime.

Būrelis vadovy įvykusioje Š. S-gos kultūr. savaitėj Tėvy Pranciškonę sodyboje Konnebunkporte liepos 
8—15 d. d. Sėdi iš k. į d.: Š. S-gos c. v. narys -VI. Mingėla, š. S-gos c. v. pirm. V. Tamošiūnas ir vienas iš pa- 
skautininku V. Pauža. Stovi iš k.; maj. šaul. K. Šimėnas, VI. Putvio monografijos redaktorius A. Mantautas, 
K. Mindaugo šaul. kuopos Montrealyįe pirm. St. St. Barauskas, Dr. Vinco Kudirkos, Worcesteryje šaul. kuop. 
pirm. A. Moteika ir 3-čios kultūr. savaitės organizatorius ir savaitės pravedėjas J. Stašaitis.

Nuotrauka K: Sragausko

K. STRĖVIENĖ

Trumpi apdūmojimai šventėms praėjus
Du didžiuliai parengimai. Jau

nimo kongresas ir šokių šventė. 
Apie kuriuos kalbėjo ir rašė, ne 
tik JA Valstybėse, bet visame 
laisvame pasaulyje gyveną lie
tuviai. Aišku, tokiems dide
liems užmojams įvykdyti buvo 
sukaupta JA Valstybėse ir ne
mažos dolerių sumos. Neteko 
pastebėti informacijos spaudoje, 
kad ir kitose šalyse gyveną lie
tuviai būtų organizavę pinigi
nius fondus padengti šių rengi
nių išlaidoms.

šokių šventė didinga. Suplau
kė salėn apie 15,000 žiūrovų. 
Daugumai pritrūko bilietų. Aiš
ku, kad p. Niksonienės atsilan
kymas i šią šventę padėjo pri
pildyti žiūrovais salę. Viskas 
būtų buvę puiku, jei dauguma 
šokių žiūrovų nebūt nustebę, kad 
atidarant šventę, prabilo ne dr. 
L. Kriaučeliūnas, o p. V. Adam
kus. Jis ir p.- Niksonienę pa
kvietė prie mikrofo,' jis leido ir 
pačiam vyriausiam šios šventės 
rengėjui p. daktarui prabilti.

apie lietuviškus valgius, paminė
jo kugeli, cepelinus ir kitus val
gius. Be to Įdėjo Birutės Ba
rauskienės nuotrauką.

— Michigan© gub. William G. 
Milliken pasirašė deklaraciją, 
liepos 16-22 paskelbiant Paverg
tų Tautų savaitę.

— Kongreso narys William 
Broomfield atstovavo prezidentą 
Nixona Pavergtų Tautų motor- 
kadoje ir festivalyje Detroite. 
Savo kalboje daug kartų minėjo 
pavergtą Lietuvą.
. —- Detroit News liepos 16 d. 
aprašė Pavergtų Tautų festiva
lį, išvardino visas pavergtas tau
tas, tame tarpe ir Lietuvą. Tai 
vis Bernardo- Brizgio, Etninių 
grupių atstovo, nuopelnas.

— Dainavos metinė įvyks lie
pos 30 d. įvažiavimą ir pasipar- 
kinimą tvarkys St; Butkaus kuo
pos šauliai.

. — Detroit News liepos 10 d. 
įdėjo pasikalbėjimą su Vliko 
pirm. Dr. Kęstučiu Valiūnu. Dr. 
K. Valiūnas pažymi, jog Rusi
jos imperijoje 52 procentai yra 
ne rusai.

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros 29-tos kuopos išva
žiavimas ruošiamas rugpiūčio 20 
d. Dabartinis pirm, yra Antanas

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsfed St. Chicago. Til. R0608

Šiokių šventė Chicagoje visai 
nustelbė Jaunimo kongresą. Apie 

‘jį gan šykštokai rašė ir mūsų 
lietuviškoji spauda. Jaunimo 
kongreso rengėjai sąmoningai 
ar ne, nesirūpino šiuo kongre
su išeiti Chicagoje į platesnius 
vandenis, plačiau pagarsinti lie
tuvių vardą amerikoniškoje 
spaudoje. Mat, liuksusinių vieš
bučio salių dar tam neužtenka.

Kas kita su šokių švente. Ji 
plačiai išgarsino mūsų vardą sve
timtaučių tarpe. Jos platūs ap
rašymai buvo talpinami ne lie
tuviškoje spaudoje, rodoma tel- 
levizijoje, garsinama per radi
ją. Tikrai, negaila nėr įdėtų 
sunkių rengėjų pastangų, nei iš
leistų kolosalių piniginių sumų. 
Kodėl nebūtų galima pasidžiaug
ti jaunimo kongresu, kurio išlai
dos bus kur kas didesnės. Apie 
jį nerašė nei Chicagos angliško
ji spauda, nei-j į rodė televizijoje. 
Tai buvo, sakyčiau^ šio kongre
so rengėjų didelis neapdairumas 
ar nepaisymas, nes riepašisteng- 
ta surasti būdu ir keliu šiuo kon
gresu, išgarsinti lietuvių vardą, 
tarp Chicagos svetimtaučių-. .Ži
noma, kaip pirmame, taip ir šia
me jaunimas gerokai-viešbučio 
patalpose paūžė, nemažai išgėrė, 
tik nemanykite, kad vandens...

Labai keistai atrodė, kad' jau
nimo kongreso, o taip pat ir šo
kių šventės rengėjai ignoravo 
religinį momentą. Jų progra
mose nefiguravo. laikas skirtas 
katalikams, bei kitiems krikščio
nims sekmadienio pamaldoms; 
Kodėl programose, nebuvo pa
skelbtos pamaldos? Kas kaltas? 
Tektų padaryti kietą priekaištą 
tėvams jėzuitams, kurie yra pa
sišovę globoti jaunimą. Jie tam 
turi įsteigę jaunimo Centrą, net 
ir koplyčią. Jie yra ateitininkų 
ir skautų dvasios vadovai. Atro
do, būtų buvę logiška, kad jų pa
reiga paitekmėti’p. St. Barzdu- 
ką, kuris buvo šio kongreso ir 
vyriausias. šeimininkas. -Manau, 
kad kam, kam, bet jk‘ St. Braz- 
dukui šis reikalas nebuvo sun
ku suprasti, kaip aktyviam atei- 
tininkijos nariui.

Kokiam galui reikėjo su pa
maldomis, kurios ant greitųjų 
buvo organizuojamos, ankstų 
sekmadienio rytą, lėkti į Grant 
■Parką? Ar tai buvo Vadinamoji 
“maldos demonstracija”, kurios 
miegą Ghidagos gyventojai tik
rai, nepastebėjo. Ar gi, Chica
goje lietuviai nefiiri pasistatę 
didelių ir gražių li^nyčių? Ne
galėčiau pateisinti ir vysk. V. 
Brizgio, jo sutikimo'ten, parke 
laikyti šv. - Mišias; Tikrai, dau
gelio širdyje galėjo atsirasti kar
telis, kam vyskupas iš lietuviš
kų bažnyčių išveda lietuvių į 
parką. Keista ir hipiškal...

Tas skaičius maldininkų, ku
rie dalyvavo Grant I*arke šv. Mi
šiose, be jokios spūsties galėjo 
sutilpti trijose Chicagos didžio
se lietuviškose bažnyčiose. O 
gal dar geriau būt buvę, jei šių 
parengimų visus dalyvius, ren
gėjai būtų nuvedę į katedrą, kur

tikriausiai pats kardinolas būtų 
atlaikęs koncelebracines Mišias, 
o vyskupas V. Brizgys pasakęs 

lietuviškai pamokslą, mūsų Chi- 
cagos lietuvių chorai gražiai pa
giedoję, tai bent būtų buvusi de
monstracija. Tikriausiai, tada 
ir amerikoniškoji spauda būtų 
rašiusi, kad katedroje meldlsi lie
tuvių tarptautinio jaunimo kon
greso dalyviai. Bet klausimas, 
ar iš viso rengėjai matė reika
lą pakviesti kardinolą į šiuos pa
rengimus. Jei jie to nėra pada
rę, reiktų tai laikyti didelio jų 
neapdairumo klaida.

Bet ypatingai, šventėms Chi- 
cagoje pasibaigus, mano širdį 
supurtė tai “Drauge” aprašytos 
dr. L. Kriaučeliūno iniciatyva 
suruoštos Beverly Woods res 
tbrane, išleistuvės p. V. Adam

Philomena Pakel, Chicagos 
Taupymo ir Skolinimo Bendro, 
vės prezidentė, pastebėjusi 
kaip nuosekliai ir tvirtai Chi
cagos Taupymo Bendrovė au
ga, ir koks didelis senesnių pi
liečių skaičius taupo šioje 
Bendrovėje, esančioje Mar
quette Parko ir bendrai visų 
Amerikos lietuvių sostinėj. Po
nia Marcelė Pivariūnienė, ku
ri prirengia naujas atskaitas, 
išduoda naujas taupymo kny
gutes ar certifikatus, sako, kad.
labai daug Lietuvių atvyksta iš pykite, 
visų ChiČagos apylinkių, ir net 
'iš Chicagos priemiesčių;

Prezidentė Philomena Pakel 
sumanė teikti nemokamai dar 
vieną patarnavimą. Pagal nau
ją Illinois Valstijos įstatymą — 
Homestead Exception Act:, na
mų savininkai, kuriems yra 
suėję šešiasdešimt penkeri me
tai, ateinančiais metais gaus 
vieną tūkstantį ir penkis šim
tus dolerių nuolaidą nuo savo 
namo vertės. Chicagos Taupy-

Sveikata ir pinigai yra gyve
nimo didžiausias turtas. Tau- 

W. B. Sebastian

kui, išvykstančiam į- Maskvą. 
Norėčiau manyti, kad reporteris 
netiksliai nusakė šio parengimo 
tikslą. Bet deja, iki šiam laikui 
spaudoje neteko pastebėti šio
netikslaus reportažo bet kokio ir Mike Wilson, abu-po 15 me- 
patikslinimo. tų amžiaus,, suimti.

Paaugliai plėšikai 
vėl nušovė žmogų

Praeitą sekmadienį Sandy 
Beed, 74 metų amžiaus, va
žiavo ledų (ice cream)' veži
mėliu 47 gatve. Du paaugliai, 
pastoję kelią pareikalavo jiems 
atiduoti pinigus, kurių Reed 
turėjo $4.70. Reed nušokęs 
nuo vežimėlio pribėgo prie ar
timiausio namo 1111 E. 47th 
Street ir pabeldė i duris, kad 
pašauktų policiją, ir vėl atbė
go prie savo vežimėlio, kur 
vaikėzai dviem šūviais jį per
šovė. Jis mirė nugabentas Į 
Michael Reeše ligoninę.

Žudikai Donald Spearman

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską: perka pas Lieponį

FURNITURE CENTER INC
Marquette Pk.> 6211 So. Western-/ PR 8-5875 

Vedėjas J. L I E PONI S
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

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

BŪS [DOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKI AMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI G R RIMAI. 
VISĄ LAIKA GARSUSIS A. RAMONIO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS M0DERNIS- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
LIEPOS 30 DIENA VISI KVIEČIAMI1 NAUJIENŲ
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PER ANNUM Q PER annum PER ANNUM

HEART 
FUND

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

Pagrindines vyskupo mintis 
kun. Br. Liubinas išvertė vokiš-

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Dideliu nuoširdumu ir gražiu 
humoru pasižymėjo vokiečių kle
bono kun. Mueller žodis. Jis pa
stebėjo, kad ne ekscelencija turi 
dėkoti, bet visi jam privalo reikš
ti padėką. Esąs Įsitikinęs, kad 
be lietuvių kalbos toliau nebeiš- 
siversiąs, tad jau šiandien ėmęs 
mokytis lietuviškai.

P ra 
rašo

UP TO 
S20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

^SAFETY Or' 
YOUR SAVINGS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

Vakarų tautos, ar jūs 
suprantate šią auką?

Tėviškės žiburiai Nr. 29 
nešime iš Švedijos be kt.

Teo logos balsas

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Kur šventoji dvasia 
kalba lietuviškai

Pranešime iš Vakaru Vokie
tijos apie tai, kaip Elschbacho 
vokiečių katalikų bažnyčioje lie
tuvių vyskupas dr. A. L. Deks- 
nys suteikė lietuvių kalba su
tvirtinimo sekramentą apie 80 
vaikų ir jaunuolių, kurių tik 9 
buvo lietuviukai, koresp. J. Luk. 
Darbininko Nr. 31 antrašte 
“šventoji dvasia kalbėjo lietu
viškai” baigdamas rašo, kad po 
iškilmių per užkandžius kalbė
damas vysk Deksnys sąmonin
gai pastebėjo, kad šventoji Dva
sia šiandien kalbėjo lietuviškai 
Pirmą kartą Vokietijoj jam te
kę suteikti sutvirtinimo sakra
mentą lietuviškai ir mūsų kal
bos nesuprantanti  em. Dėkojo 
kun. Br. Liubinui, kad jis tvar
kingai paruošė šventę, pradėda
mas ją rūpintis prieš pusmetį. 
Kai klebonas kun. Mueller dar 
pridėjo savo jaunuolius, susida
rė Įspūdingas skaičius. Bet jis 
ir dėl vieno jaunuolio būtų atvy-

Esam apaštalai religijos sri
ty ir lietuvybės ambasadoriai. 
Kiekvienas mūsų žingsnis čia 
stebimas. Pagyrė čionykščius 
lietuvius, kad jie ambasadoriaus

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

gyvena savo tikėjimu, kad jam 
nieko daugiau nebelieka, kaip 
tapti auka, kuri pati save pa
aukoja?”

Straipsnyje plačiai nušviečia
ma katalikų padėtis Lietuvoje ir 
paskutinieji Įvykiai Kaune. Jis 
baigiamas taip:

“Romas Kalanta pasiautojo 
už tikybinę ir tautinę laisvę. Te
gu Europos ir Amerikos valsty
bių vyrai supranta tai, ką jų 
krikščioniškai sąžinei diktuoja 
šito gyvojo deglo spindesys”.

A. Lembergas

Nuo
1914 metų

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

$20.000.

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, Įsigykite nuosavus namus.

Latviai: ši kartą latvių pra
ėjo gana didelis skaičius su ma
žų vaikų orkestru ir vienu pa
puoštu vežimu. Kiniečių gana 
daug pražygiavo su mažų vai
kų orkestru, jų skautais ir gat
vėje siaučiančiu “Slibinu”. Be 
to jie nešė daug plakatų, ku
riuose buvo padidintos foto
grafijos, vaizduojančios masi
nes Kinijoje žmonių žudynes.

Paprastai kitais metais kro
atų būdavo mažos grupelės,

pareigas atlieka sąžiningai. Nie
kas negerbia žmogaus, atsiža
dančio savo tautybės. Lietu
viai yra prisirišę prie savo tau
tos. Jie nėra minkštastuburiai, 
todėl kitų gerbiami. Kalbą bai
gė kvietimu apaštalauti ir am
basadoriauti. Dėkojo burmistrui 
ir vokiečių kunigams už atsilan
kymą Į lietuvių šventę.

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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labai gražiai atrodė. Lietuvių 
praėjo mažiausiai tūkstantis. 
Jų tarpe matėsi senelių ir ne
mažas skaičius jaunimo. Rei
kėtų pasidžiaugti, kad nežiū
rint tokio baisaus karščio ir 
tvankumo, lietuviai sielojasi 
saw tautos reikalais ir noriai 
atsilankė į šią demonstraciją. 
Atrodo, kad lietuviai sudarė 
Įspūdingiausią vaizdą.

Ukrainiečių taip pat buvo 
gana daug. Jų plakatuose rei
kalaujama sustabdyti ukrainie
čių* ^intelektualų naikinimą, 
moterų1 ir net vaiku i koncen
tracijos stovyklas siuntimą.

gyvąja liepsna, tyra, šviesia, vi
su pirma laisva, kuri, atsižadė
dama, maldaudama ir prašyda
ma kentėti, kyla dangun ir ne
trokšta nieko kito, kaip pasiau
koti?” Toliau profesorius Hoff- 
mannas klausia: “Vakarų tau
tos, ar jūs suprantate šią auką? 
Ar jūs suvokiate, kodėl dvide-

Lietuviai: nežinau kodėl, bet 
tik lietuviams pradėjus prie 
estrados artintis, estradoje ir 
šaligatviuose stovėję žmonės 
daugiausiai plojo. Letuvos mo
terys tautiniais rūbais apsiren
gusios nešė labai plačią, didelę 
gulsčią tautinę vėliavą. Prava
žiavo Lietuvos Tarybos, Lietu
vių Televizijos ir dar pora ma
šinų, kurių nespėjau užsirašyti. 
Pravažiavo ir Petkaus laidoji
mo Įstaigos mašina. Praėjo 
uniformuoti šauliai, jūrų šau
liai, Neolituanų korporacijos 
jaunimas, keletas Įvairių or
ganizacijų , vėliavų. Daugybė 
plakatų rekalaujančių suteikti 
laisvę Simui Kudirkai, grąžin
ti Lietuvai laisvę. Buvo neša
mas ir dėl Lietuvos laisvės lieps 
nose skęstantis Romo Kalantos 
atvaizdas. Ir dar daugybė kito-

Visi žygiuoją gatve nešė- 
vėliavėles. Iš tolo

bet šiemet ypatingai didelė 
grupė dalyvavo parade. Beveik 
visi tautiniais rūbais apsirengę. 
Nešė daugybę plakatų, kuriuo
se buvo- parašyta, kad Tito 
paskutiniu laiku 3000 kroatų 
studentų i kalėjimus sukišo ir 
450 kunigų nužudė.
Kubiečiai nešė didelę gulsčią 
vėliavą ir praėjo apie pora šim 
tų vyrų ir moterų. Taigi grupė 
nedidelė, bet kėlė didžiausią 
triukšmą. Eidami mušė vieną 
Į kitą lenteles, be to dar labai 
garsiai kažką rėkė, supratau 
tik paskutinius žodžius “Vivat 
Freedom”. Jiems irgi publika 
plojo. Na o paskutna prava
žiavo Chicagos miesto burmis
tro puošnūs vežimai.

Daug teko matyti plakatuo
se Svastiką ir Kūji su pjautu
vu. Viename dideliame plaka
te po svastikos ir kūjo sp piau- 
tuvu buvo kalnai žmonių kau- 
kuolių. Be to ir Chicagos airiai 
platino atsišaukimus prieš ang 
lūs. Vieni aiškino, kad airius 
žudo, o kiti, kad katalikus. 
Tiesa, dar reikėtų pažymėti, 
kad prie estrados buvo sude
ginta bolševikinė vėliava.

Stasys Juškėnas

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

Londono zoologijos sodo panda Chi-chi jau sulaukė labai seno amžiaus — 15 mėty. Ji pradėjo 
negaluoti ir vis dažniau miegoti. Sužinoję apie tai Britanijos vaikai ėmė slysti pandai užuojau

tas ir greito pagerėjimo linkėjimus. Apačioje matomos vaiku kortelės.

ir kitoms tautoms laisvės. Po
licininkas sakė, kad šis plaka
tas atstovauja žydus. Miškų 
Departamento išpuoštas veži
mas. Baltgudžiai: kelios de
šimtys asmenų ir vienas pa
puoštas vežimas su jame susė
dusiais jaunuoliais. Estų buvo 
apie 100 asmenų ir beveik visi 
tautiniais rūbais apsirengę. 
Čekoslovakaif su dviem or
kestrais, vienas orkestras iš su
augusiųjų, kitas — iš mažų vai
kų. Jų skaičius gana didelis ir 
daugumoje dėvėjo tautnius rū
bus. Serbų vos keli asmenys. 
Slovakai: kelios dešimtys as
menų ir vaikų orkestras. Jų la
bai puošnūs tautiniai rūbai, tik
rai gražiai atrodė.

Chicago Savings
__ ind Loan Association

POEZIJOS VEIKALAI
kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

‘ ~ ‘ ‘__ _
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
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.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI - L10DI. Lvriko* eilės, 105 psl. S2.00
8. Anatoliius Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie 
’ 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. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psL, $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga. 152 psl $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psl., $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami Jsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

MIDLAND 
SAVINGS 
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4045 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 2544475

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- .> 
nėšio pirmos. ?

PAVERGTŲ TAUTŲ DEMONSTRACIJA
(Bendri įspūdžiai}

š. m. liepos 22 d. jau iš pat 
ryto nuo van Buren iki Wa
cker Drive gatvių plevesavo 
Įvairių Pavergtų Tautų, tame 
skaičiuje ir lietuvių, vėliavos. 
Taip pat ir Amerikos vėliavos.

Lygiai 12 valandą nuo Wa
cker Drive gatvės, State gatve 
prasidėjo eisena. Pirmiausia 
važiavo Chicagos policijos mo- 
tociklistų dalinėlis. Po jų di
delis jūrininkų orkestras. Pa
vergtų Tautų Komiteto nariai. 
Iš Lietuvių pažinau, nešančią 
lietuvišką vėliavėlę, mūsų ge
neralinę konsulę Juzę Dauž- 
vardienę. Gaisrininkų didelis 
orkestras su dviem didelėmis 
gaisrui gesinti mašinomis ir ki
tais prietaisais, šis orkestras 
atėjęs prie tribūnos sustojo ir 
grojo Amerikos himną. Skry
bėlėti, tamsiomis uniformo
mis Illinois valstijos policijos 
dalinys. Vėl kariškas orkes
tras. Pravažiavo kongresma- 
nų Roman Pucinskio, Hoellen 
ir Bernado Coley mašinos. Ga
na didelis skaičius uniformuo
tų Amerikos veteranų dalinys. 
Šio dalinio gražiai atrodė mo
terų pagalbinis vienetas. Skau
tai ir dar vienas veteramj dali
nys. Puošnūs Cook apskr. vir
šininko Dunne vežimai. Rau
donojo Kryžiaus mašina. Pa
puoštas greitkelių vežimas.

Buvo nešamas didelis rete
žiais apraizgytas Kristaus pa
veikslas. Vėl retežiais apraiz
gyta didoka keturkampė dėžė 
su užrašu Biblija. Praėjo ir 
vienas žilas barzdotas senelis 
nešinąs dideli plakatą, kuria- kių 
me buvo reikalaujama žydams si tautines

Stockholme reziduojantis žy- Į šimtmetis jaunuolis taip pilnai 
mus Baltijos bičiulis, Paryžiaus 
protestantų teologijos fakulte
to garbės profesorius J. G. H. 
Hoffmann, ryšium su Romo Ka
lantos mirtimi paskelbė straips- 
nĮ: “Saikas perpildytas, sako 
jaunieji Lietuvos krikščionys” 
(Catacombes, 1972.VI.15, nr. 9). 
Jaunuolio gyvybės auką žymu
sis teologas taip apibūdina:

“Uolus katalikas, tas dvide
šimtmetis jaunuolis visdėlto 
niekad negyveno laisvame ir ne
priklausomame krašte. Jis nie
kad nepažino spinduliuojančios 
ir džiugios Bažnyčios, laisvos 
skelbti savo tikėjimą, bet jis iš 
jos išmoko vertinti auką; jis ap
svarstė su visomis išvadomis tai, 

ka reiškia “tarnauti iki mir
ties”. Jis jau buvo viską atida
vęs ir tebeturėjo tik vieną tur
tą — savo gyvybę. Ar ji nebuvo 
verta, kad būtų “dedikuota” jo 
Viešpačiui ir Išganytojui, idant 
virš visų priespaudą ir visų kan
čių jis, Romas Kalanta, taptų tan M . *

Poezija — I ‘ , _ _ , r__ ,
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas

buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja,
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dzią daugumoje miestų, ir miestelių, dvarų ir kaimų klausimus paryškinti.
• *< A. A 'W W • * * * —am a . -ir 1918 metų gruodžio 16 dieną Vilniujs paskelbė, kad 
Lietuvoje į savo rankas valdžią ima Tarybos ir ku
riama Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika. Tai 
buvo darbininkų, bežemių ir mažažemių valstiečių 
valdžia, išreiškusi valią absoliučios visuomenės dau
gumos, valstybinę valią tų klasių, kurios iki tol buvo 
visokeriopai engiamos ir išnaudojamos (Komunistas, 
1972 m. birž., 10 psl.)
Docentas Burkauskas tvirtina, kad 1918 metais “ta

rybinę” valdžią ir “socialistinę demokratiją” Lietuvoje 
įvedė Lietuvos darbo žmonės, komunistų partijos vado
vaujami. Bet kiekvienas žino, kad tais laikais jokios ko
munistų partijos Lietuvoje dar nebuvo. Įvairiose Rusijos 
vietose buvo išmėtyti paskiri asmenys, gal komunistiš
kai nusiteikę, bet Lietuvos darbo žmonės apie komunis
tus veik nieko negirdėjo. Komunistines idėjas šiek tiek 
geriau suprato ir tuo metu ėjusiuose teoriniuose ginčuo
se susigaudę tik Zigmas Aleksa Angarietis. Po rusų ko
munistų partijos centrus landžiojo ir Vincas Mickevi
čius Kapsukas, bet apie gilesnes “teorijas” jis neturėjo 
jokios nuovokos.

Aleksa Angarietis visą revoliucijos metą Petrograde 
stengėsi paveikti tame mieste karo metu atsiradusius lie
tuvius socialdemokratus, bet jam nesisekė. Lietuvon jis 

,nutarė ^jžti, kai raudonosios armijos batalijonai ren- 
sukakčiai paminėti ruošiasi šiam minėjimui. Sovietų Šą- gėsi per Varšuvą pasiekti Vokietiją. Kai patyrė, kad 

. raudonarmiečiams pavyko paimti Vilnių, tai ten atsira
do ir Angarietis. Su Vilniaus žmonėmis Angarietis nesu
sitikinėjo, bet ruošė “5-to Pskovo pulko pranešimus”, o 
vėliau, kai rusai nutarė sudaryti bendrą Gudijos ir Lie
tuvos “tarybinę” respubliką, tai Aleksa Angarietis buvo 
paskirtas šių respublikų vidaus reikalų ministru. Kap
sukas buvo “tarybinės” valdžios premjeras, bet valdžios 
vadeles turėjo Angarietis, niekur nesitraukęs nuo Psko
vo pulko štabo. Kai pulkas buvo sumuštas ir traukėsi į 
rytus, kartu su juo pasitraukė ir Kapsukas su Angariečiu.

Aleksa Angarietis tų pačių rusų komunistų, kurie jį 
vežiojosi su savo karo jėgomis, Maskvoje buvo sušau
dytas. Kita Vilniaus instituto docentė, A. Darginavi- 
čienė, šiandien ruošia studijas apie Z. Angariečio vestą 
kovą už “marksistinio tipo darbininkų organizacijas”, 
kurių Lietuvoje anksčiau niekad nebuvo ir nėra šiandien.

Lietuviai komunistai 1918 metais veikė tiktai raudo
nosios armijos užnugaryje. Kurių vietovių nepasiekė 
raudonarmiečiai, ten galvos nekėlė ir komunistai. Tą 
patį galima pasakyti apie 1940 metų ir vėlyvesnį laiko
tarpį. Sovietų armijos šešėlyje veikia ne vien komunistai, 
bet ir visa Lietuvos “tarybinė” valdžia. Visas “komunis
tinis’' ir “tarybinis” veikimas Lietuvoje sužlugs, kai so
vietų karo jėgos bus priverstos pasitraukti. Lietuvos gy
ventojai žino, kad “tarybinė” valdžia okupanto buvo 
primesta, v . ... . j-
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Rusų durtuvai atnešė “tarybų” valdžią
Sovietų imperijos vadovams Įsakius paminėti Sovietų 

Sąjungos 50 metų sukaktį, visuose rusų okupuotuose 
kraštuose ruošiamasi šiam minėjimui. Sovietų Sąjungos

jungos sukakčiai paminėti ruošiasi ir lietuviškieji kvis- 
lingai. Komunistų partijos vadovybė šaukia specialius 
posėdžius, kad pasiruoštų Įvykdyti Maskvos įsakymą. 
Pirmon eilėn jie įsakė “tarybinės” valdžios atstovams 
imtis priemonių tai sukakčiai pravesti. Buvo duotas įsa
kymas ir “tarybinės” Lietuvos “istorikams” šitą klausi
mą tinkamai nušviesti.

Valdžios apmokami propagandistai ir įvairiausios 
rūšies žurnalistai, jau kala krašto gyventojams mintį, kad 
ši sukaktis yra nepaprastos svarbos. Kiti įtikinėja kol- 
chozininkus, kad šiais metais jie turi pasitempti ir ilgiau 
padirbėti šios sukakties garbei. Prieš porą metų garbė ėjo 
Leninui, o šiais metais garbė eis Lenino kūdikiui — So
vietų Sąjungai. Specialiai pastatyti kontrolieriai dabos, 
kad kiekvienos dirbtuvėlės ir kiekvieno sovietinio dvaro 
darbininakai atprakaituotų reikalingą prakaito kiekį šios 
sukakties garbei.

^Kapsuko universiteto docentas A. Burkauskas, išėjęs

Žiugždos Lietuvos istorijos “šaltinius”, paruošė straipsni 
apie “socialistinę demokratiją”. Savo studiją, atspaus
dintą komunistų partijos ideologiniame žurnale, jis pra
deda tvirtinimu, kad Sovietų Sąjungoje yra socialistinė 
demokratija ir kad kapitalistinės valstybės bei monopo
linis kapitalas nieko kitu nedaro, tik šmeižia rusiška “so- 
ciaiistinę demokratiją?^ Kokia ta “socialistine demokra
tija , jeigu visoje Sovietų Sąjungoje nėra nė vieno ne 
tik socializmo, bet ir demokratijos principo, Burkauskui 
visai nerūpi. Jis tvirtina, kad taip yra ir klausimo ne
svarsto.

Docentas Burkauskas bando pavergtos Lietuvos gy
ventojams “įrodyti”, kad “socialistinė demokratija” ten 
atsirado ne Antrojo Pasaulinio karo eigoje, kai įsiveržė 
į Lietuvą sovietų tankai ir paskui juos atžygiavo stribai, 
bet žymiai anksčiau. Jis bando įrodyti, kad Lietuvoje 
tarybinė valdžia buvo įvesta anksčiau, negu pačioje 

Rusijoje. A. Burkauskas šitaip tvirtina:
“1918 metų pabaigoje ir 1919 metų pradžioje Ko

munistų partijos vadovaujami Lietuvos darbo žmo
nės nuvertė buržuazijos ir vokiškųjų okupantų val-

PAVYZDINGAS SLA SEIMAS
Šių metų birželio 26 — 30 

dienomis Floridoje, Miami 
Beaeh miesto DeLido viešbu
čio salėse įvyko 57-tas Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje sei
mas. ši didžioji organizacija 
minėjo 85 metų savo veiklos 
sukaktį ir kuopų rinktus atsto
vus sušaukė į 57-tą organiza
cijos seimą.

Miami Beach mieste vykęs 
SLA seimas buvo tvarkingas 
keliais atvejais, todėl verta prie

jo plačiau apsistoti. Spaudoje 
šio- seimo reikalu jau pasisakė 
keli laikraštininkai ir judres
nieji kuopų atstovai, bet visko 
ir jie nepaminėjo. Jiems pra- 
spruko keli dalykai, kuriuos 
reikia kiekvienam Amerikos 
lietuviui turėti galvoje. Tokių 
seimų Amerikos lietuvių gy
venime retai pasitaiko. Tokių 
seimų ir pati SLA organizacija 
mažai teturėjo, todėl verta prie 
jų grįžti ir kelis svarbesnius

Būtų buvę labai gerai, jei 
šio SLA seimo organizatoriai 
būtų pakvietę kitų didesnių 
lietuviškų organizacijų atsto
vus į šį seimą. Jie būtų galėję 
būti SLA svečiais, kad galėtų 
pamatyti, kaip reikia didelės 
organizacijas seimus pravesti. 
Ypatingai vietą reikėjo duoti 
tų organizacijų atstovams, ku 
rie nepasitiki savo nariais, ne
pasitiki lietuviais ir iš anksto 
skymuoja”, kad galėtų suva

žiavusius apstatyti, mažesnes 
grupeles apgauti ir tiktai ištiki
muosius pravaryti į valdybą, 
kad galėtų ir toliau daugumą 
už nosies vedžioti. Toki sve
čiai, tris dienas pasėdėję sei
me, pasiklausę debatų ir pasi
sakymų- įvairiais klausimais, 
grįžtų namo ir papasakotų, 
kaip galima gražiai sugyventi 
įvairių pažiūrų ir įsitikinimų 
žmonėms, ir kaip gali didelė 
lietuvių organizacija,- prisilai
kydama veikiančias konstitu
cijos ir galiojančių taisyklių, 
daryti reikalingas pakaitas ir 
žingsniuoti kartu su gyvenimu.

Šis SLA seimas galėjo būti; 
pavyzdingas todėl, kad dabar
tinė SLA vadovybė norėjo, 
kad seimas toks būtų. SLA va
dovybė nenorėjo seimui pri
mesti savo valios. Ji nenorėjo; 
išmušti organizacijos iš dabar
tinės konstitucijos nuostatų. 
Ji norėjo, kad seimas būtų de
mokratiškas, kad būtų prisilai
koma Roberto taisyklių, kad 
galėtų savo nuomonę pareikšti 
ne tiktai seimo didžiuma, bet 
kad galėtų išsikalbėti ir mažu
ma.

Praėjusį SLA Seimą galėtum 
^pavadinti Povilo P. Dargio sei
mu. Jis jau seniai vadovauja 
šiai didelei fraternalei lietuvių 
organizacijai ir pirmininkavo 
ne. vienam SLA seimui, bet nie
kur seime taip neatsispindėjo 
Dargio dvasia, kaip ji buvo 
jaučiama šiame seime. Arčiau 
Dargi pažįstantieji žino, 
širdies gilumoje Dargis yra de
mokratas. Jis nori, kad jo va
dovaujama didžioji lietuvių or
ganizacija taip pat būtų demo
kratinė. Bet ji galės būti de
mokratinė, jeigu josios vado
vai demokratine dvasia užkrės 
visus veiklesnius organizacijos 
narius.

Visi žinome, kad Povilas 
Dargis yra kovotojas. Pačioje 
Lietuvoje jis kovojo už demo
kratinę krašto santvarką ir už 
teisę kiekvienam laisvai, ne 
varžomai pasakyti savo nuo
monę. Bet Dargis, būdamas 
laisvos spaudos ir žodžio šali-

POVILAS DARGIS

pavojus. Jis kovojo už žodžio 
ir spaudos laisvę, kai tai lais
vei susidarė pavojus. Jis pir
mas įspėjo netokius apdairius 
SLA vadus, kai pastebėjo, kad 
SLA vadovybę bando pagrieb
ti žoždio ir spaudos laisvės 
priešai. Jis labai griežtai pasi
priešino komunistams, kai tie
bandė primesti savo leteną su
sivienijimui.

Šis seimas buvo tvarkingas, 
kad organizacijos vadovybė ir 
paties seimo pirmininkas Dar- 
gis mokėjo taip seimą pravesti, 

kad Jis leido kiekvienam pasisaky
ti, kad seimo dauguma turėti! 
progos susipažinti ir su nepa
tenkintųjų nuomonėmis. La
bai dažnai žmonės pasitenki
na, kad jiems leidžiama pasi
sakyti.

Kiekvienas atstovas pabuvęs 
šiame seime ir pasiklausęs pra
nešimų ir kalbų, grįžo namo 
dar labiau suartėjęs su organi
zacija. Kiekvienas pasijuto 
esąs šios didelės organizacijos 
narys. Jis aiškiai pamatė, kad 
organizacija yra didelė viena 
lietuviška šeima, kurios suau
gę ir subrendę nariai gali vie
nas kitu pasitikėti. Jie pamatė,

Seime buvo jaunų ir senų, 
veiklių SLA veteranų ir nese
niai Įsitraukusių į jos eiles. Vi
si buvo išklausyti ir kiekvienas 
padrąsintas. Vyresnio amžiaus 
veikėjai pamatė, kad jaunimas 
iš jų nesityčioja, o jaunimas pa
rodė pakankamai išminties ir 
takto, kad ne vieną dalyką pa
simokė iš vyresniųjų.

Šis seimas buvo demokratiš
kas, jame viešpatavo draugin
ga liberalinė ir laisvos kans- 
truktyvios kritikos nuotaika. 
Toks jis buvo todėl, kad jo pir
mininkas Povilas Dargis pajė
gė savo nuotaikomis ir patirti
mi užkrėsti suvažiavusius sei
mo narius. Jis parodė Ameri- - 
kos lietuviams veikėjams, kad 
lietuvių nereikia bijoti; kad 
savo tautiečiais galima pasiti
kėti, nes lietuvis savo širdies 
gilumoje yra geras ir draugiš
kai sugyventi norintis žmo
gus. Seiman suvažiavo atsto
vai iš įvairių Amerikos kolo
nijų, bet jie buvo vienos dide
lės šeimos nariai Reporteris

ninkas, nesitenkino, kaip dau- kad vienas kitą gerbia ir kad 
,> ramiai žiūrėti, nėra jokio pavojaus, kad koks 

; ar pasi-
gelis liberalų, 
kai demokratiniam visuomeni- fanatikas pasityčios 
nio gyvenimo procesui grėsė juoks.

HELP STRENGTHEN 
AMERICAS PEACE POWtR 
BUY U.S. SAVINGS BONOS 
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DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DEL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis
2

Jono Navako vestuvės tikrai nebuvo su
darytos po laiminga žvaigžde. Alan atvy
kus tais pačiais metais į Gubernatūrą, Na- 
vakienė Klaipėdą jau buvo galutinai ap
leidusi. Klaipėdos opozicinė visuomenė ir 
užsienio hitleriška spauda bei radijo pro
paganda šitą klausimą visaip interpretavo 
ir Navakui, kaip gubernatnriui baisiai ken
kė. Buvo skleidžiama nepaprastai daug 
šmeižto. Aš stebėjausi, kaip gubernato
rius tokiose aplinkybėse galįs pasilikti sa
vo pozicijoje.

Iš gandų buvo galima spręsti, kad čia 
buvo susijungę du nepaprastai kieti ir 
griežti charakteriai, kurie po labai trumpo 
susipažinimo laiko jokiu būdu negalėjo su- 

. įgyventi visam amžiui. Navakienė Devei- 
kaitė irgi buvo studijavusi Prancūzijoje 
net dvejuose fakultetuose, buvo gerai iš
mokslinta ir labai ambicinga moteris. O 
pat netrūko. Jam po Klaipėdos laikų dir
bant Valstybės tarnyboje Kaune, žmona jį 
gana daug kamuodavo jos aprūpinimo 
klausimu.

Palikus gubernatoriui be žmonos, ma
no žmonai Valerijai pakartotinai prisiėjo 
gubernatoriaus rengiamuose priėmimuose 
padėti gubernatoriaus rengiamuose priė
mimuose kaip “Dame d’honneur”.

Navakas bendrai daug dirbdavo, rašy
davo ir savo veiksmus ant popieriaus fik
suodavo. Iš gubernatūros mažai teišeida
vo, išskyrus išvažiavimus ir kai kurias 
medžiokles. Pakartotinai jį sutikdavau iš 
pradžių rytais gubernatūroje prie rašomo 
stalo sėdintį, kur jis dalį nakties praleisda
vo galvodamas apie savo kuriamą sistemą 
ir kaip su priešais kovoti. Kartais man 
duodavo skaityti ir klausdavo mano nuo
monės. “Būtų gerai”, atsakydavau ”, jei 
turėtume ir atitinkamą skaičių divizijų, o 
be jų mes nieko nenuveiksime’’. Nepaten
kintas atsiimdavo savo rašinį.

Aš tuomet centro vyriausybės sluoks
niuose , kaip ir Kaune žymesnių politikų 
tarpe, neradau nei mažiausnio supratimo, 
kad reikia vartoti kuo daugiausiai atsar
gumo Klaipėdos reikaluose. Vyriausybės 
sluoksniuose toks aiškinimas buvo laiko
mas nepamatuota baime su politiniu prie
šu kovoti. Pakartotinai girdėjau tą aniems 
laikams taip charakteringą posakį: “Mes 
tuos visus vokietukus greitai suvarysime į 
ožio ragą”. Bet niekas nepasakė, kaip tai 
padarys.

Studijavęs jurisprudenciją, Jonas Na
vakas viską pastatė ant juridinio pamato, 
visai nekreipdamas dėmesio į ekonominę 
pusę. Tame reikale jis be išimties vykdė 
Juozo Tūbelio norą, išoriniai nuduodamas, 
kad tai jo paties noras ir nusistatymas. Jo 
laikais pradėjo reikštis Žemės Banko da
linai neigiama įtaka Klaipėdos krašte, ku
ri paskutinį laikotarpį sukėlė tiek daug ne
pasitenkinimo savo veikla.

I Jonas. Navakas buvo labai ambicingas 
politikas ir pasiryžęs pasiekti aukščiausias 
valstybėje vietas. Tam jis panaudojo visus 
romėnų imperialistų principus: “divide at 
impera ir daugelį kitų italų politiko Mac- 
chavelli rekomenduotų praktiškeshįų pirn- 
cipų Politiniam tikslui pasiekti jis nesivar
žė aikiai meluoti arba duoto žodžio nelai
kyti arba pažadėti, kas jam neįmanoma 
ištesėti Vengdamas pakenkti savo karje
rai, jis tam tikrai momentais nesiėmė nei 
mažiausios atsakomybės, bet viską vertė 
ant politinių priešų arba kartais kaltino ir 
savo politinius draugus. Taip inpulsyviai 
veikdamas, gubernatorius Navakas padrė 
daug, grynai taktiškų klaidų, bet aš nie
kuomet negirdėjau iš jo prisipažinimo, 
kad iš jo pusės kuomet nors suklysta.

Politiniai priešai gubernatorių Navaką 
laikė labai suktu, vylingu ir apgaulingu 
politiku, kurio nei vienam žodžiui negali
ma tikėti. Vėlesnės direktorijos pirminin
kas Brūvelaitis, jį kiek daugiau pažinda
mas, jau iš pradžių į jo politinius pareiški
mus žiūrėdavo su dideliu atsargumu ir 
skeptiškumu.

Kaip visi gubernatoriai, taip ir Jonas 
Navakas, reiškė Klaipėdoje daugiau negu 
Kaune; tame gal ir buvo jo kaip ir kilų gu
bernatorių ekonominiai pažadai klaipėdiš
kiams nuėjo dažniausiai niekais, nes Cent
ro vyriausybė nenorėjo jų vykdyti, o guber 
na torius neturėjo jokių priemonių juos 
pravesti. šitą gubernatorių nepajėgumą 
Centro vyriausybės atžvilgiu vėliau turė
jau progos pakartotinai pastebėti. Ką mi

nisterių tarybos kanceliarijos viršininkas tingą padėti, buvo aišku, kad dr. Neuma-
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Mašalaitis Tūbelio vardu telefonu perduo
davo tas galiodavo. Tik vėlesniems guber
natoriams buvo nustatyta teisė dalyvauti, 
reikalui esant, bent ministerių tarybos po
sėdžiuose ir ten savo raikalus ginti, o pas
kutiniam gubernatoriui Viktorui Gailiui 
net buvo duotos ministerio teisės: galėjo 
visuomet kaip ministeris dalyvauti minis- 
terių tarybos posėdžiuose. Klaipėdos rei
kalai tačiau buvo pažengę taip toli blogo- 
jou pusėn, kad šita teisė liko tik iliuzija.

Bendrai reikia pasakyti, kad guberna
torius Navakas, be abejo, buvo didesnio 
masto politikas, tik jo taikomiems politi
niams principams vartojamiems meto
dams neatitiko nei vieta, nei laikas ir nei 
politinė konjunktūra. Be to, jam trūkosėk- 
mingiems politikams taip reikalingo susi
valdymo ir didesnės politinės orientacijos. 
Kartu per stiprios buvo priešingos politinės 
jėgos, kuktos nulėmė jo politini nepasise
kimą.

Nebojant jo griežtumo ir energijos, gu
bernatorius Navakas nepasiekė užsibrėžto 
politinio tikslo. Po didelio politinio nepa
sisekimo 1934 m. jis kitų metų pradžioje 
pradėjo lošti “politnį vabanque”, statyda
mas į pavojų net visą valstybę, šitas jo ne
susivaldymas galaiusiai 1935 metų pavasa
rį privedė Centro vyriausybę prie jo pri
verstino politinio likvidavimo.
ATŠAUKIAMI LEIDIMAI VOKIEČIAMS 

OPTANTAMS
Turint galvoje Klaipėdos krašto sudė-

—----- 1

no Sasso nacionalsocialistiniam judėjimui 
sustabdyti neužtenka Klaipėdos krašte tu
rimų juridinių priemonių, bet reikia, spe
cialaus įstatymo, kuris užkirstų kelią jo 
tolimesniam politiniam išsivystymui. To
dėl greitai buvo rengiamas “Tautai ir 
Valstybei saugoti įstatymas”, kuris buvo 
paskelbtas “Vyriausybės žiniose 1934 m. 
vasario m. 8 d.

Gubernatoriaus Navako iniciatyva Lie
tuvos vyriausybė pareikalavo iš Vokietijos 
vyriausybės greitu laiku atsiimti savo 1925 
m. optantus, kurių grąžinimas Vokietijon; 
V oldemaro ir Stresemano susitarimu 1928 
m., buvo atidėtas neribotam laikui. Visiems 
optantams buvo atšaukiami apsigyvenimo 
ir darbo leidimai. Trečiojo Reicho daro
mos pastangos sustabdyti arba bent žymiai 
sumažinti optantų išvažiavimą nedavė jo
kio teigiamo rezultato.

Iš Lietuvos pusės į optantus taip neigia
mai buvo žiūrima todėl, kad dauguma jų 
užėmė žymias vieaas mokyklose, adminis
tracijoje ir bažnyčiose. Būdami vokiečių 
piliečiai, šitie aptantai liko ištikimi oficia
liai vokiečių politikt r dabar. Prasdėjus 
Neumano ir Sasso judėjimui, jie daugumo
je pasidarė aiškiais nacionalsocializmo 
šulais. Kaip vokiečių piliečiai, jie beveik 
ir neturėjo argumentų nedalyvauti šitame 
iš Vokietijos perneštame judėjime. Atvirkš
čiai, iš abiejų pusių jiems buvo grasinama 
“Adolfo Hitlerio” kerštu.

(Bus daugiau)
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m ■- i k Kis į LlGCi 
PRITAIKO AKINIUS 

2851 W. «3rd STREET 
Dfiw PRes^ct 84»9 

Razid. telefu WAibrook 5-5076

Ken. tel. 239-4633

DR. K. G. BA1UKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligomus pagal susitarimą 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Telef.; FRospect 8-Iri7

DR. S. B1E2IS 
gydytojas ir chirurgas 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7^ 
Ūktai antradieniais ir penktadieniais 
Treciad. ir sekinau, ofisas uždarytas 

Rez. 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpubĮję 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DU . B. B. SEITON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
I-MlsIClAN AND SUKGfcuN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1_ 7 ■
anirad., penatadieų nuo 1—5, tree?

ir sestact. UKtai susitarus.

.. . Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN ■ EISINAS 
akUŠEkIJA ir moterų ligos 

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

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

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEUUNAITE

AKUŠERIJA ir moterų ligos 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

•Hm telš Ml 4-1818 arba RE 7-9706 
Readencijos: PR 6-980]

DI. J. MAKAUSKAS
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
____ 2454 WEST 71 jt STREIT

VALANDOS: Pirmai, antracL, ket
virtad:, ir penktadieniais nnn 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo S iki U vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PtECKAS
OFTOMITRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2S18 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Ekrina akiz. Pritaiko ain niną ir 

“contact lensed’
VaLPagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEOŠAS SflBUTJS
INKSTŲ, PfSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
265* WEST «8rd STREST

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. riud* 5—7 vai. vak. < 1

Ofisą telef.: 776-20i
Mau|es rez. telef.: 448-5545

DR. P. STflMAITK
GYDYTOJAS I1C CHIRURGAS
Bendra praktika ir chirurgija 

OfiMt 2750 Wait 71 at St.
Tek: 9254896

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

vaL

Rai. falu WA 5-MH

DR. VYT.' TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rėftdre’ praktika*, spec. MOTERŲ lt»oi 
Ofhec 2662 WEST 59th STREWT 

Tri.: PR 1-1223

OFISO VAL: pirm., antrad.. treaad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
aiaif 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V.- Tumosonis, M. D., S. C. 
C H I R U R GA S 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telefl: H Em lock «123 
Rezid. telef.: Gibson 3-6195

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

p. anais, o. r.
O FBO A S-P ROT EXIST AI

K para tai - Protezai, Med, Bo 
hfoi, Special ke|*Mi

2250 W««t 63rd St., Chicago, HL 60629 
TeleF,: PRoepect 6-50&4

va-

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GtLINYČIA 

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai:'PR 1-0833 Ir PR 8-0834

omis beGarso 
skausmo pašalino inkstų 

akmenis
Dr. Roger Goodfriend, var

todamas garso bangų techniką 
Los Gatos Community ligoni
nėje, Kalifornijoje, greitai ir 
be skausmo pašalino inkstų 
akmenis. Operacija padaryta 
sekmadienį ir pirmadienį pa
cientas jau išvyko namo.

Dr. Goodfriend, 43, Stanford 
universiteto medicinos mokyk
los, urologijos klinikinis ins
truktorius, sakėsi jau trejus
metus tokią techniką išbandęs Į 
su šunimis, tačiau nors rezul-

dovauti.Jaunimo Kongresui praėjus
• Amerikoje politinės partijos 
ar jų ideologijos. Jaunimas ne
randa net mažiausio reikalo su 
jomis susipažinti.

Toliau prelegentai dėstė, kad 
Alte ir Vlike yra tokių partijų, 
kurių narių daugumą sudaro 
vėlės, arba kurios turi tik ke
letą narių.

Skaudu ir nemalonu buvo 
klausytis, tokius mūsų lietu
viškojo jaunimo studentų ir 
akademikų intelektualų išve
džiojimus.

Ar tik vienintelis demokrati
nis principas yra rinkimai? De
mokratinėse valstybėse parla
mento ar seimo nariai atsto
vauja savo partijas, organiza
cijas ir pan.

Altas yra sudarytas demo- 
eratiškiausiu būdu. Į Altą iš 
kiekvienos partijos, organiza
cijos yra paskirti atstovai. Jų 
atstovavimas yra demokratiš
kas ir gal net tikslesnis ir ge
resnis negu LB organizacijoje. 
Į Altą kiekviena organizacija 
parenka ir siunčia patį geriau
sią atstovą.

Per rinkimus prasmunka 
kartais ir netinkami atstovai, 
arba dėl pravestos didelės pro
pagandos yra išrenkami net ir 
iš mažumos, dažniausiai -iš 
anksto išpūsti ir visiškai netin
kami asmenys.

Padarytos užuominos, kad 
yra partijų, kurios turi tik ke
letą narių yra labai' nedemo
kratiškos, nes ir jos turi teisę 
kaip mažumos* dalyvauti'.

Įsivaizduokite, jei’ Lietuvai 
nebūtų leista dalyvauti Hagos 
Tribunole vien dėl to, kad ji 
yra maža.

Jaunimas nesudaro jokios 
organizacijos . Jei būtų suda
ryta-jaunimo organizacija, tuo 
atveju ji turėtų įsijungti į ben
drą lietuvišką darbą, o taip 
pat turėti savo atstovus Alte ir 
kitose lietuviškose organizaci
jose. i _ ■:

Iš viso, kas yra jaunuolis ir 
kur yra amžiaus riba juo išlik
ti?

Neklysiu- pasakęs, kad' tai 
yra bereikalinga, nes čia neju
čiomis vyksta netiesioginis 
kurstymas ne tik prieš senes
nius, vyresnius, bet net vaikų 
prieš jų' tėvus.

Pirmiausia privalome tuos 
žmones vertinti, kurie turi pa
tyrimą ir iš jų pasimokyti, o 
taip pat daug ko iš jų sužinoti...

Protingas ūkininkas, norė
damas pastatyti naują namą, 
pirmiausia jį pastato; o tik vė
liau senąjį nugriauna.

Esamų, lietuviškų organiza
cijų negriaukime, kol geresnių 
neturime.

Referatuose nuogąstauta,

Jau ir po Jaunimo Kongre
so. Gaila, £a<T j is vyko keliose 

n vietovėse. Man teko dalyvauti 
i tik Chicagoje.

Sekančią dieną po kongreso 
atidarymo turėjau progos iš
klausyti keletą paskaitų. Įstri
go į širdį ir liks ilgai mano ne
pamirštas pokalbis: “Jaunimo 
vaidmuo Lietuvos laisvės sie
kime.” Pokalbiui vadovavo Al
gimantas Gečys. Referatus 
skaitė: L Bublienė, E. Kališius 
ir A. Rugienius. Referatų pre
legentai beveik kaip susitarę 
siūlė jaunimui įsijungti tik į 
Lietuvių Bendruomenės orga
nizaciją. Esą ši organizacija 
esanti demokratiška, nes su
daryta rinkiminiu būdu ir ap
jungianti visos išeivijos lietu
vius.

Jų parašytuose referatuose 
priekaištauta, kad Vilkas ir 
Altas yra nemoderniški. Jų va
dovybių stuktūra sudaroma ne- 
rinkiminiu keliu. Buvo pasity
čiota, kad šios organizacijos 
yra atgyvenos ir jaunmui ne
priimtinos. Referatuose jautė
si tendencija, kad šios organi
zacijos yra nereikalingos. Gir
di, jaunimui visiškai nesvar
iu buvusios Lietuvoje ar čia

buvęs laive, iš karto tapti lai
vo kapitonu?

Taip pat primenama, kad se
najai kartai išmirus neturėsi
me vadų.

Kad jaunimas galėtų perim
ti organizacijų vadovavimą, 
jis privalo jose padirbėti. 0 
kas liečia vadus — jų daug ne
reikia. Jie patys atsiras ir iš
siskirs iš dirbančiųjų.

Tad mielas jaunime, stok j 
lietuviškas organizacijas: Ne
apsiribok vien tik Lietuvių Ben
druomene, nes daug yra dir
vonų lietuvybės bare. 0 dirb
dami lietuviškose organizaci- 
. ošė,- išliksite lietuvybėje tvir-

SKAITYK IR Kl-TAM PATARK 
SKAITYTI “NAUJIENAS■

ROY R. PETRO (PUTRAMEMTAS)'

GRADiNSKAS
NAMAMS

2512 W. 47 ST. — PR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

°IR KRAUSTYMAI

LeMsmeL- Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

- R. it * t N A S 
2047 W. 67th PL WAibrook 540H

f

Apdraustas perkriuetymas 
Ii ivairiy atetumy. 

ANTANAS VILIMAS 
42S West 34 Place . 

TeL: Frontier W«f

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

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

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

CHICAGO, ITT. 60629

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
Apie senui' lai mm - 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S. P»t»rs*nten.
Poezija ir pasakos yra valkų mėgstami ne mažiai! kaip žaidimai 

JTkstavimai, Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų maži e- 
•lems bei jaunimui:

4UK« « ELYtV » P< telpa 6 pasakos ir DVY-
SUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš va.ku pasaulio. Abi gausiai ilhis- 
motos, spalvotais viršeliais, kainuoja po t dol.

2. Vanda Frankien*. Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS! pasaka
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato 24 psl Kra
tus leidinys. $1,50. ’ ’

3. A. Giedriui, MURKLYS, 24 apysakaites vaikams; Dail V Slmau 
cevioaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

41 Starf Vanagaite - Petersoniena, LAUME DAUM6". 17 eilėraščiu katu 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Zemeje: Labai gražus leidinys. 
ps^^ain^Tdol Weta“ rtršeU*ls- Sausiai dali. J. Kiburo iliustruota, 64

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poersa. 118 pat., $1,00.

6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet Mokytojų s-gos premi
juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail 
v. Stančikaites iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dot

7. Juntas Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakoj
15 3ų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 

Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.
8’ Jon? SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai

tiuuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
hai bendravo su savo dievais, 54 paL, $1.00.

V“ nori Dėlt° iŠ Pat maženi yra daug lengviau juo* 
.pratinti lINuviskai skaityti ir mylėti lietuvišką'knyg<_ Jei tėvai išbalansuo 
cų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislą" — lietuviško auk. 
ėjimo rodykle staiga pakiltų aukštyn.

173# fe KALSTĖ D ST4 CHICAGO, ILL. 80688.

NAUJIENAS

■Si

NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSI* 
PASISEKIMĄ BIZNY IR

78 metų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS F. GAIDAS 8 GERALD AS F. DAIMID

Ū/4 nlfl

J
-i a

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

SENIAUSIA' m DIDŽIAUSIA LAj
EUDEIKIS

JIMO ĮSTAIGA

Jūsų atlikti darbai lietuvy
bei bus laisvės laidas mūsų 
tautai Lietuvoje.

tatai padrąsinantys, bet esu 
dar reikalinga daugiau studi
juoti techniką, daryti tyrinė
jimų ir tobulinti priemones, 
<ol tas metodas bus* galimas 
plačiai naudoti.

TĖVAS 1R SONOS

NAUJIEM!*

WMTsac his 
world on fire

GRovehilI 6-2345-1

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

UYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

R>wbSe 7-8600 RBpt*Ke T-KK

Gyveno 6328 So. Albany Ave.
amžiau (e mf•li^pos- 24 di^a, 7:55 vaL. vakaro, sulaukęs
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Ukmergės mieste

Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Peter, marti Mary, duktė Helen Pratt žentai

fc°,as 8 anū“ * si-
Lietuvoje liko brolis ir sesuo.

Priklausė Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų Organizacijai.
Kūnas pašarvotas Mazeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Av.

- reP°S 29 d’ 11.:.00 vaL bus lyd™as iš koplyčios i
H Ginumo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų

. bus laidojamas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse ■ s sų pamaiaų

j** y?5*. %. a-. Joseph Miškinio giminės, draugai ir pažįstami nunšir
’ laid°tUVėSe * ianį įkutini P^’

f. : Nuliūdę lieka:
sūnus, dukterys, giminės.

Laidotuvių' Direktoriai- Mažeika-Evans. TeL RE 7-8600

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

Liūdesio dienose ir valandose,

FRANK KAZY
mirus, Jo žmoną Antoinette, dukterį Evelyn Norbut fr 

visus gimines' nuoširdžiai užjaučianiė draugė liudėdamos,

*1

3

Mikalina Baronas ir dukterys, 
Lillian Povilaitis,
Milda Vaivada ir ju šeimos

Gen; št Aviacijos* Pulk. JUOZAS RAPŠYS,
Gyveno 7131 So. Richmond' Sr.

v. 1972 m liepos 24 d. 7:58 vat vakaro, sulaukęs 73 metu am
žiaus. Gimęs Lietuvoj, Panevėžio apskr., Graščių kaime

Amerikoje išgyveno 23 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Konstancija, 3 sūnūs — Rimvydaš-Jonas 
jo žmona Vida, Vidmantas, jo žmona Anne ir Gintautas, jo žmona 
Loma; 4 anūkai, broliai — Antanas ir Ipolitas ir jų šeimos seserys _
Vincente ir Domicėlė ir jų šeimos bei kiti giminės, draugai ir pažįsta
mi. Lietuvoj liko brolis Kazimieras su šeima.

Velionio pageidavimui — vietoj gėlių; prašome aukoti šv. Mišioms 
arba Lietuvių Fondui.

Priklausė Lietuvos Savanorių Kūrėjų Sąjungai, ŪKS Ramovei, 
Lietuvių Aero Klubui, Ateitirtinkams SėndrafugiamsJ Panevėžiečiu 
Klubui ir Lietuvių Fondui. *

t, n ®tJirtadie"i’ Iie£>s ,27 d- 2:00 vai. popiet kūnas bus pašarvo
tas Petkaus - Marquette koplyčioje, 2533 W. 71št St.

šeštadienį, liepos 29 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į Sv P Maruos Gimimo parapijos bažnyčią. 0 po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 4

Rapšio giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
, kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini ptarnavima 

ir atsisveikinimą. - ■
Nuliūdę lieka:
Snona, sūnūs, marčios, anūkai- iF kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. Tel GR 6-2345

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS CIENA 
IR NAkrr

7 TURIME
K0PLYČ«4$

( VISOSE MlfiŠTO
) DALYSE

NARIAI:
CKI dagos* 
Liet ii iv ių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijog

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 šb: LITUANTCA- AVENUE. Phone: Y Arus 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So; 50th Avei, Cicero; Hl. Phone: OLympic 2-1003
—~ .. ............. ‘ - -in ■■ i * •- _______________________________ '

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

GEORGE F. RUDINAS
3311T J^b: LITUAN1CA A VE. TeL: Y Aras 7-lI3d-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69tK STREET REpublie 7-1213'
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
1102k SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410 
—----- - ---------- :-------------------------~____ --

P. J. RIDIKAS
3354 Sn. HALSTED STREET Phone: YArds 7-Wbl

! VIŠI LIETUVIAI BIZNIERIAI

garsinkites naujienose:
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j — Jonas Galbuožis* gyv. Ga- 
’ ge Parko apylinkėje papasa
kojo, 

i

Sekmadienį, liepos 30 dieną, specialūs CTA busai veš či- 
kagieėius į “Naujienų” Pikniką. Lygiai ll:0Q vai. po pietų 
busai paims žmones nuo “Naujienų” (18-tosjr Halsted gat
vių kampas). Už kelių minučių jis sustos Bridgepor te

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Rtikia

PETRAS SIMONĖLIS 
tvarkys ir Prižiūrės automobi
lių trafiką Naujienų piknike. 
Kartu su juo dirbs šie 
kos Legiono nariai:

George Jonikas
Adam Anderson
Tony Yuknis
Joe Malina, Jr.
Al Kilkus.

Automobilistai galės lengvai 
ir saugiai Įvažiuoti ir išvažiuoti 
iš liepos 30 d. piktiko, jei 
klausys trafiko tvarkytojų nu
rodymų.

Amėri-

kojo, kad praeitą šeštadienį, ties Lietuvių Auditorija ir paims ten piknikan norinčius nuva- 
.apie 11 vai. naktį jam laukiant žiuoti. Vėliau jis važiuos Archer Avenue. Sustos ties Archer ir 
autobuso prie Western ir 591 Western, Archer ir California. Pasuks į California Ave. Sustos 
'gatvių privažiavo sena juodai ties California ir 43rd Stn California ir 55 St., California ir 63r< 
'mašina. Iš mašinoos išlipęs SL, California ir 71st St., o iš ten jau važiuos tiesiai į Willow 
jaunas juodukas užėjęs užpa- Springs ir Bučo Sodą, kur bus piknikas.
kalin Įrėmė pistoletą ir paša- Lygiai 1 vai. po pietų išvažiuos antras busas. Vietoj Califor- 
kęs “Hold-up” ištraukęs iš už-inia Avė., jis važiuos S. Western Ave. Western Avenue sustos 
pakalinio kišeniaus pininginę,j prie 43-čios, 47-tos, 55-tos, 63-čios, 
kurioje buvę apie $20, nuėjęs 
savais keliais. Mašina iš kurios 
juodukas buvo išlipęs nuvažia
vo nelaukusi apiplėšimo.

— Joseph C. Nugara išlaikė 
nustatytus egzaminus braižy
tojo darbui Chicagos Parkų 
distrik te.

Lygiai 1 vai. po pietų išvažiuos antras basas. Vietoj Califor-

69-tos ir 71-mos, o vėliau 
I važiuos 71-ma, sustodamas prie California ir Kedzie.

Iš pikniko busai išvažiuos 5:00 ir 6:00 valandą vakaro.
Kelionė i Pikniką ir atgal (round trip) kainuos S2.50.

— Tradicinis Chicagos Jau
nimo Sąskrydis šiemet- prasi
dės r ugpiūčio 3 d. 10 vai. para- 

Įvairūs žaidi-
rungtynės bus Grant 

Michigan ežero pa- 
Ruošia miesto mero 
Fondas ir Chicagos

<53*0 sroerr

r~ jrx'Z?.

Applications now being 
accepted for:

Cocktail Waitresses, Hostesses, 
Dancers, Go-Go, Strippers, 

Exotics, 
also Models

$150 to $400
FULL TIME, PART TIME 

At least 18 years of age 
Call 2 P.M. to 8 P3I. Daily 

Ask for Mr. Pixley

GENERAL OFFICE
LINCOLNWOOD

Variety of interesting duties, typing. 
Must be higschool graduate. 
Liberal company benefits. 

Call Mr. POBLOCKI. 675-5050.

BURROUGHS CORP.
6865 LINCOLN AVE.

An equal opportunity employer

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
IN COME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Vandens ir oro paroda 
bus rugpiūčio 12 — 13 d.

Chicagos Parku Distriktas 
ateinančio rugpiūčio 12 ir 13 d., 
tai yra šeštadienį ir sekmadie
nį ruošia didelę Oro ir Van
dens parodą Michigano paeže
rėje. Bus įvairiausios lėktuvų 
ir laivų demonstracijos ore ir 
vandenyje. Parodų vieta Lake 
Shore parks, Chicago Avenue 
ir Lake Shore Drive. Parodos 
prasidės abidvi dienas nuo 2 
vai. popiet.

★★★★★★★

7 PEACE COSTS MONEY 

BUY U.S SAVINGS BONDS

du State gatve, 
mai ir 
parke ir 
krantėse. 
Jaunimo
Parkų distriktas.

— Lynnne Nover staiga su
sirgo. Gydosi Šv. Kryžiaus li
goninėje. Ji dalyvavo ir gražiai 
pasirodė “Gintaro” debiutan- 
čių baliuje.

— Kan. Vaclovas Zakaraus
kas, Marquette Parko Lietuvių 
parapijos asistentas, ir kun. 
Ignas Urbonas, Gary’ Lietuvių 
parapijos klebonas, išvyko 1 
savaitei atostogų.

— Muz. St. Sližys praves dai
navimo parodomąsias pamokas 
ir menines programas mokyto
jų ir jaunimo studijų dienomis 
Dainavos stovykloje rugpiūčio

6 — 13 d. Mokyt. Gobienė ir 
Matulaitienė mokys tautinius 
šokius ir žaidimus. Bus įvai-

METAL FABRICATION FOREMAN 
Mostly Sheet Metal. Will train to 

take complete charge of 
Department

K. H. HUPPERT CO.
16850 So. State St.

South Holland, Hl. 568-2020

STORE &
4 APARTMENTS

2419 WEST 63RD STREET

12 vears old. 
Off street parking. 
For sale by owner.

434-2200

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir Jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. 

f

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, UL 60629. • TeL WA 5-2787 : 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.1
1 ____

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL 

V. VALANT1NAS

I MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai, Ilgų metų patyrimas.

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENDW BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą, 

i Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Rietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL
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Liepos 30 d. NAUJIENŲ pik- rėje esantį Bučo sodą, vadinamą 
uikas Įvyks Bučo sode, kuris 
yra prie German Church Road, 
83-čios gatvės tąsa. Bučo sodas 
yra tarp Willow Springs kelio 
ir Wolf Road.

Taigi visi keliai, kurie veda 
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 US 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 Į kai-

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 Wen th worth Road, 
pervažiuoti jau suminėtus ka
nalus, pasiekti German Church 
Road ir įvažiuoti . j Buče 
sodą.

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti Į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Komisija Piknikui Ruošti

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIU nau
jai dekoruotas butas , gazu šildomas 
1-me aukšte 46-tos ir Honore St. apy
linkėje. Tel. 776-6526 po 5 vai. vak.

FOR SALE BY OWNER 3 bedroom 
brick, 1% bath, kitchen with dining 
area, full basement partly finished. 
Built-in oven & range. 2 car garage. 

Midway vicinity.
Phone LU 2-0094 after. 2 P. M.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

LOOP RESTAURANT 
CAPACITY 350.

Liquor license. Newly remodeled. 
Excellent growth potential. 
By owner. Call in English. 

973-4770
Mr. STARK

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

tune-ups ir t. t.
4S24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-93Ž7

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500. z

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

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

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai.1 Pa
jamų apie $23,000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

rios paskaitos bei pokalbiai 
lituanistikos temomis.

— Katalikų Susivienijimo 
Seimas Įvyks liepos 29 — rug
piūčio 2 d. Chicagos Sheraton 
Motor Inn viešbutyje.

— Vytautas Gerulaitis, Ho
ward Beach, N. Y., laimėjo Na
tional Junior Clay Court teni
so pirmenybes ir tapo Ameri
kos Jaunių teniso čempionu. 
Rungtymės Įvyko liepos 23 d. 
Louisville mieste. Sporto ko
respondentų pranešimu, V. 
Gerulaitis žaidė mašinos tiks
lumu nugalėdamas varžovą 
Billy Martin abiejose žaidynė
se 6:1 rezultatu.

— Edmundo Paulausko ir Ei
tos Stasiulytės vestuvės įvyks 
rugsėjo 2 d. Marquette Parko 
Lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Daugelis Amerikos karo vete
ranu Vietname žino ir visuo
met atsimins karo valdinnką 
E. Paulauską r jo helikopterį 
su Lietuvos Vyčiu, gelbėjusi 
savuosius kritiškose aplinky
bėse. Abu jaunieji rimtai ruo
šiasi šeimos gyvenmui studi
juodami savo pasirinktas 
cialybes.

spe-

MADAME JOAN 
AFRIKOJE

Kai 1962 m. jauna moteris iš 
Anglijos atvyko į Afriką, Lam- 
barene ligoninę, slaugyti rau
pais sergančius ligonis, ji ne- 
sisakė savo pavardės.

— Vadinkite mane kaip no
rite. Aš neturiu identifikacijos 
dokumentų. Aš esu dvasia, — 
pasisakė ji dr. Schweitzeriui.

Dr. Schweitzer, evang. ku
nigas ir gydytojas, šveicarų 
kilmės, visą savo gyvenimą pa
skyręs afrikiečių gydymui, šią 
moterį pavadino dr. Livings
tone, pagal vieno anglo moks
lininko pavardę. Visa gi ligo
ninė ir plati apylinkė ją vadi
na “madame Joan”.

Trejus metus Joan dirbo kar
tu su dr. Schweitzer. Jam mi-

rus, ji perėmė šios ligoninės 
vedėjos darbą. Joan yra labai 
mylima vietinių 
ypač raupsotųjų.

— Aš nebijau raupsotųjų, 
sako Joan, — aš įsitikinau, kad 
tik ypatingais atvejais galima 
jais apsikrėsti. Apie raupus 
yra pripasakota daug baugi
nančių mitų. Aš niekad nesir
gau dezinterija, nors geriu van
denį iš džiunglių Šaltinių. Ma
nęs nėra užpuolę laukiniai žvė
rys. Gal dėl to, kad aš jų ne
bijau.

Dr. Schweizer sakydavo Jo
anai, kad ji net po jo mirties 
nemėgintų statyti tualetų. Af
rikiečiai tai atlieką džiunglėse, 
tai ir baltieji turį čia laikytis 
vietinių papročių. Joan šyp
sodavos, tai girdėdama, ir nie
ko nesakydavo. Po dr. Schwei- 
tzerio mirties ji ne tik ligoni
nėj, bet ir apylinkėj pastaty
dino ne tik daug tualetų, bet ir 
pirčių.

Tačiau didžiojo humanisto, 
dr. Albert Schweitzer atmini
mas jo vardo ligoninėje yra la
bai gerbiamas: madame Jo
an tvarkomos ligoninės valgo
majame kambaryje, ant stalo 
kasdien yra padengta vieta ir 
dr. Schweitzeriui. Jo kėdė sta
lo gale visuomet yra tuščia.

gyventojų,

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir , gera i, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, I!L 

TEL. — 776^5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. • TEL. 238-8656

SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, UL 60632. TeL YA 7-5980 

! _

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 2.0 
metų modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

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

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

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

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

TEL. 436-7878

DR. KAUNAS 
IŠRINKTAS LIGONINĖS

' PREZIDENTU
Cicero Life rašo: Dr. F. V. 

Kaunas, gyv. 1640 S. 49th Avė., 
išrinktas Loretto ligoninės, 645 
S. Central Avė., štabo preziden
tu, praneša tos ligoninės admi
nistratorė Sesuo Marie Stepha
nie.

Dr. Kaunas, baigęs Lietuvos 
universitetą 1944 metais, jau 
nuo 1957 metų yra Loretto li
goninės štabo narys. Jo specia- 
'ybė yra šeimų ir bandroji 
praktika, jo ofisas yra adresu 
407 S. 49th Court.

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941
f

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 34775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai. 

------ -

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

Jis via Lietuviu 
Draugijos Vakarų 
^rezidentas ir buvęs 
Lietuvių 
Draugijos

Jis taip 
'Ilinojaus

Akademijos 
(Westside) Skyriui ir yra Ci
cero sveikatos komisionierius.

Gydytojų 
Pasaulyje 
Amerikos 
IllinojausGydytojų 

prezidentas, 
pat pirmininkauja 

šeimų Gydytojų
Vakarų Dalies

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai. x z
I

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS
8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 

mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman- 
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32,000.

5% KAMBARIŲ MŪRAS. Gazo šil
dymas. Centralinis air-cond. ir įreng
tas beismantas. Daug priedų. Gara
žas. Arti Nabisco. $29,900.

6 BUTŲ LIUKSUS, 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto namas. 
2 vonios. Gazo šildymas. Platus lo
tas. Naujas garažas. Arti ofiso. — 
$20,900.

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

2 AUKŠTŲ 2 BUTŲ mūras, platus 
lotas. Garažas. Arti mūsų. $22,000.

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

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 7CLtos ir Western. $19.500.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marquette Parką. $10,000.

2 BUTŲ beveik naujas mūras, 2 au; 
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
oriso. $37.500.

10 BUTU MŪRAS, apie $15,000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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

SKAITYK PATS IR PARAGINI.
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

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

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

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

WEATHER FORECAST 
and Fire Danger Rating

HOME INSURANCE

Calk Frank Zapolis

GA 4-8654

heip you r 
HFART FUNDIC
help your HEART

WEATMEM FIRE DANGOt 
RAT1HC

TEMPtRATU»t 
MKH | L£M

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

SMGW SAYS

Ve sure 
fires are out 
-coM! -į.




