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EUROPOS RUNKA IR LAISVOSIOS
PREKYBOS GRUPĖ NAIKINA MUITUS

ČILĖS PREZIDENTO PLANAI

BRIUSELIS. — Praėjusį šeštadienį Belgijos sostinėje buvo 
pasirašyta svarbi sutartis, kuri spaudoje praėjo beveik nepaste
bėta. Vakarų Europos Bendroji Rinka pasirašė sutarti su Euro
pos Laisvos Prekybos sąjunga. Sutartis panaikina iki 1977 metų 
liepos 1 dienos visus muitus 16 valstybių pramonės gaminiams. 
Kada šią sutartį pasirašys Suomija, sutartis apims 17 Europos 
valstybių. Briuselio Egmonto rūmuose 16 valstybių atstovai pa
sirašė 14 dokumentų, parašytų 11 kalbų. Iš viso teko padėti virš 
500 parašų. Dalyvių tarpe buvo ir vienos valstybės galva — Aus
trijos kancleris Bruno Kreiski.

SANTIAGO. — Čilės marksistinės vyriausybės preziden
tas Salvador Allende Gossens paskelbė naują ekonominį planą, 
kuris savyje suderina socialistinį, centrinį planavimą ir ambicingą 
žemės ūkio išvystymo programą su taupumu ir padidintais mokes
čiais. Čilė po 22 mėnesių socialistinės valdžios, kurioje dalyvauja 
šešios partijos, neišskiriant ir komunistų, atsidūrė labai blogoje 
padėtyje, žemės ūkio gamyba nukrito dėl nelegalių nacionalizavi
mų. Sumažėjo ir vario kasyklų gamyba, kas kraštui labai pakenkė, 
nes Čilė turi iš vario du trečdalius krašto pajamų.

Dviejų Europos prekybos blo
kų susijungimas atneša naujas 
prekybos galimybes 300 milijonų 
europiečių, šios laisvos preky
bos zonos gyventojai sudaro be
veik pusę viso pasaulio preky
bos. šių 16 kraštų eksportai 
1970 metais siekė 133 bilijonus
dolerių, kada Amerikos ekspor
tai buvo 43 bil. dol., Japonijos 
— 19 bil. dol. ir Sovietų Sąjun
gos — 13 bil. dol.

Įsisteigus Europos Bendrai 
Rinkai 1957 m., už jos ribų liku
sios valstybės 1959 m. įsteigė 
Laisvos Prekybos Sąjunga, ku
riai priklausė: Britanija, Nor
vegija, Danija, Šveicarija, Šve
dija, Australija, Suomija, Por
tugalija ir Islandija, šios vals
tybės be muitų pardavinėdavo 
savo pramonės produktus kitose 
valstybėse. Sąjunga nuo rinkos 
skyrėsi tuo, kad rinkos valstybės 
laisvai siųsdavo Į savo partne
rių rinkas ir žemės ūkio produk
tus, ko nedarė sąjungos valsty
bės. Anglijai pareiškus norą per- 

' eiti’Į Europos Rinką; ^| pasekė 
Danija ir Norvegija. Sąjungos 
grupė susilpnėjo ir buvo nutar
ta jungtis su rinkos valstybėmis.

Muitų panaikinimas neliečia 
kai kurių “jautrių produktų”. 
Skandinavijos šalys išsireikala
vo lengvatų popieriaus gami
niams Portugalijai leista spe
cialiom sąlygom siųsti į Europą 
vaisius, daržoves, kamštį ir vy
ną. Islandija dar kovoja dėl žū
klės teisų. Islandija galės lais
vai pardavinėti Vakarų Europos 
rinkose žuvį, jei ji atsisakys sa
vo 50 mylių nuo kranto teritori
nių teisių.

Nuo Naujų Metų Europos Rin
ka turės tikrųjų 10 narių, o pri
sidėjus dar buvusioms Laisvos 
Prekybos sąjungos valstybėms, 
Europos prekyba ir gamyba pa
gyvės ir europiečiai pasieks dar 
aukštesni gyvenimo lygį.

Septinta partija 
baigta lygiomis

REYKJAVIKAS. — Septin
toji Fischerio-Spasskio partija 
baigėsi lygiomis po 49 ėjimų. 
Pats Fischeris ieškojo lygiųjų, 
nors antradienį, pertraukus ne
baigtą partiją po 40 ėjimų, jis 
turėjo pėstininku daugiau. Fi
scheris pasirinko “amžiną ša
chą” ir partija buvo baigta.

Šachmatų ekspertai dar ilgai 
analizuos šią partiją, nes daugu
mos nuomone, Fischeris ją galė
jo laimėti. Spaskis parodė savo 
tikrą pasaulio čempiono formą 
ir ekspertai sako, kad jo dar ne
galima nurašyti. Fischeris dabar 
turi 4 taškus, Spasskis — tris.

Septintoji partija įdomi ir 
tuo, kad Fischeris, lošdamas juo
dais nespėjo rokiruoti savo ka
raliaus ir karaliaus bokštas ne
pajudėjo per visą lošimą pasi
likdamas kampe. Praktiškai tas 
reiškia, kad Fischeris lošė be 
vieno bokšto, nors tas bokštas ir 
atliko kai kurias gynybos funk
cijas.

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Nors 
sen. McGovern pareiškė, kad jis 
neatsisakys savo pasirinkto vi- 
ceprezidentinio kandidato sen.
Eagletono, tačiau demokratų tar
pe yra daug veikėjų, kurie norė
tų Eagletono atsikratyti. Eagle- 
tonas, kaip žinoma, paskelbė, 
kad jis tris kart yra buvęs psi
chiatrinėje ligoninėje. -Nemažai 
spaudos ragina patį Eagletoną 
pasitraukti iš kandidatų. “Dal
ias Morning News” vedamaja
me kaltina sen. McGovern, ku
ris jau parodęs, kad nemoka da
ryti gerai apsvarstytų svarbių 
sprendimų. Jis pasirinko part
neriu žmogų, neištyrinėjęs jo 
praeities.

ČIKAGA. — Visi buvę ar da
bar esą psichiatriniai ligoniai su
sidomėję stebi, kas bus su sen. 
Eagletonu. Psichiatrijos dakta- 
rai sako, kad Eagletono atmeti
mas sugrąžins nervų ligų bylą 
Amerikoje 25 metus atgal. Mo
dernioji medicina seniai įrodinė
ja, kad nervų ligos yra, kaip ir 
visos kitos ligos, pagydomos ir 
nepaliekančios ateičiai jokių še
šėlių. Sen. Eagletono atšauki
mas iš kandidatų įrodytų, kad 
teorija nuo praktikos daug ski
riasi.

SAIGONAS. — Amerikos he
likopteris išgelbėjo du lakūnus, 
nukritusius su parašiutais Hai- 
fongo uosto žiotyse, kur juos 
smarkiai apšaudė komunistų ba
terijos. Vos iškėlus lakūnus iš 
guminės valties, į ją pataikė ar
tilerijos sviedinys.

HOUSTONAS. — Trys astro
nautai užsidarė ant žemės 20 pė- 
dų ilgumo “erdvės laboratorijo
je”, kur jie išbus 56 dienas. Pa
našiose sąlygose ateity astro
nautams teks gyventi tikroje 
erdvės 'laboratorijoje.

.BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje protestantai pradėjo 
streikuoti, paskelbę gedulą dėl 
žuvusiu žmonių. Siūloma katali
kų rajonams nebetiekti alyvos 
ir dujų.

NEW DELHI. — Amerikos 
ambasadorius' Kenneth Keating 
Indijoje atsisveikino su vyriau
sybe po trijų metų darbo. Jis su
grįžta į Ameriką. Indijos užsie
nio reikalų ministeris padova
nojo ambasadoriui dėžę cigarų.

DACCA. — Bengalijos prem
jeras Rahman rengiasi skristi 
į Londoną ligoninėn, kur jam 
teks pašalinti tulžį.

WASHINGTONAS. — Kon
gresas siūlo vyriausybei tartis 
su kitomis valstybėmis ir už
drausti medžioti baltuosius lo
kius bent 15 metų. Panašios re
zoliucijos ragina globoti bangi
nius, ruonius ir kitus gyvūnus, 
kurių skaičius sparčiai mažėja.

MASKVA. — Ukrainoje pen
ki vyrai buvo nubausti už kola
boravimą su vokiečiais. Du bro
liai nuteisti mirti, kiti trys — 
15 metų kalėjimo.

Darbo unijy vadovybė gerokai suskilo ateinanČty prezidento rinkimu klausime. Kairėje—United 
Auto Workers unijos prezidentas Leonard Woodcock, kuris remia sen. McGovern. Viduryje — 
AFL-CIO prezidentas George Meany, kuris paskelbė, kad unijy federacija rinkimu metu bus 
neutrali ir dešinėje — vairuotoju (Teamsters) unijos vadas Frank Fitzsimmons, kurio unija 

remia prezidentą Nixona.

“Time” žurnalas 
apie Lietuvą

NEW YORKAS. — Vienas di
džiausių ir įtakingiausių pasau
lio savaitinių žurnalų “Time” 
šios savaitės numeryje, skyriuje 
“Pasaulis” turi ilgoką straipsnį 
“Ordeal by Fire”. Kaip papras
tai, žinia įdėta po valstybės var
du “Lithuania”. Straipsnis pa
puoštas susideginusio Romo Ka
lantos fotografija, su parašu 
“Laisvės!”

šioje apžvalgoje “Time”, ku
rio užsienio laidos išeina visuo
se kontinentuose, rašo apie ma- 

protestus -if demonstraci
jas Lietuvoj, kur seniai rusenąs 
nepasitenkinimas buvo iliumi
nuotas visos eilės susideginimų.

Toliau žurnalas pakartoja 
mums žinomus įvykius Kaune. 
Jis rašo, kad Kalantos laidotuvių 
dieną tūkstančiai jaunuolių pri
pildė Kauno gatves. Viena jau
na mergina atsigulusi gatvėje, 
išskėstomis, kaip kryžius, ran
komis. Kada policija pradėjo ją 
tampyti, prasidėjo riaušės., šim
tai puolė policiją kumštimis, pa
galiais ir akmenimis. Policijai 
nesugebant nuraminti demons
tracijos, buvo iššaukti žiaurūs 
riaušių kontrolės daliniai.

“Time” rašo, kad Kauno sin
tetinio pluošto audinių įmonėje 
darbininkai pradėjo “sėdėjimo 
streiką”, žurnalas nurodo i ki
tus susideginimus, studentų de
monstracijas Vilniuje per tarp
tautinį rankinio turnyrą ir sa
ko, kad neseniai sovietai išmetė 
Lietuvos Agitacijos ir Propagan
dos vadovą Praną Mišutį, kurio 
pareiga buvusi “laikyti ant lie
tuvių neramumų uždėtą dangtį”.

Žurnalas kitame skyrelyje 
juodomis raidėmis pavadintame 
“Brutal Annexation” primena, 
kad šie nepaprasti protestai ky
la iš 3 milijonų lietuvių gilaus 
patriotizmo. Primenamas 17,000 
katalikų laiškas Jungtinėms 
Tautoms ir Simo Kudirkos nu
baudimas. Teisme Kudirka pa
sakęs: “Viskas, ko aš reikalau
ju yra Nepriklausomos Lietu
vos, tokios kuri nebūtų okupuo
ta jokios kariuomenės ir turėtų 
laisvą, demokratinę rinkimų si
stemą”.

Straipsnis “Time” baigiamas 
pastaba, kad griežtas rusų elge
sys su lietuviais rodo, kad Krem
lius į šiuos neramumus žiūri kaip 
į pavojingą precedentą, kuris 
gali paveikti kitus Trusu valdo
mus žmones: latvius, estus ir uk
rainiečius.

MEMPHIS. — Dainininkas El
vis Presley persiskyrė su žmona, 
kurią vedė 1967 m.

VĖLIAUSIOS ŪMIOS
♦ Ketvirtadienio rytą Alto 

pirmininkas Dr. Kazys Bobelis 
pasimatė su sen. Charles Percy. 
Su juo aptarę' galimybes visai 
panaikinti nepaprastai didelį 
muitą į rusų okupuotas sritis 
siunčiamoms -dovanoms. Už 
kiekvieną siuntinį rusams reikia 
sumokėti daugiau negu siunti
nio prekių vertė. . *-
♦ Dr. Bobelis pasimatys su 

sen. Dole, kad galėtų aptarti 
Amerikos Lietuvių Tarybos at
stovo liudijimą respublikonų par
tijos platformos komitete. Tuo 
reikalu  ̂Dr. Babelis susitars su 
atstovu Petersonu.

+ Prezidentas Nixonas tele
fonu pasveikino Izraelio prem
jerę Goldą Meir, naujos žemės 
satelitų stoties Izraelyje atida
rymo proga. Izraeliui ši stotis 
kainavo 9.5 mil. dol.

♦ Saigono parašiutininkai iš
kėlė Quang Tri citadelėje P. Viet
namo vėliavą ir pasitraukė iš 
miesto. Komunistai dar yra kai 
kuriuose bunkeriuose. Juos to
liau valys Saigono marinai. Ka
rinė vadovybė paskelbė, kad 'Sai
gono daliniai pasitraukė iš Bos- 
togne bazės, kurią smarkiai ap
šaudo komunistų artilerija.

♦ Buvusio prezidento Johnso- 
no sveikata ligoninėje yra “pa
tenkinama”, pranešė ligoninės 
gydytojai.

♦ Paryžiaus taikos derybose 
Amerikos ambasadorius pasiūlė 
baigti žudynes ir skelbti karo pa
liaubas. Po to būsią galima pra
dėti politines diskusijas. Jis ne
matąs, kokiu būdu pasikeitimas 
karo belaisviais galėtų pakenkti 
šiaurės ar Pietų Vietnamo inte
resams. Komunistai į šią kalbą 
atsakė puldami Ameriką dėl oro 
puolimų.

< Kubos diktatorius Castro 
ir Viet Congo delegatė Thi Binh 
savo kalbose Havanoje ragino 
pasaulį spausti Ameriką, kad ji 
baigtų Vietnamo karą.

+ Alabamos gubernatorius 
Wallace pranešė, kad jis nedaly
vaus Nepriklausomos Amerikos 
partijos konvencijoje. Savo to
limesnius planus jis paskelbs šį 
šeštadienį.

♦ Egipto spauda pranešė apie 
Izraelio premjerės pasiūlymus 
pradėti derybas su Egiptu, ku
ris Izraelio siūlymus atmetęs.

♦ Sen. Edward Kennedy jau 
nuo 1966 metų susirašinėja su 
Hanojaus pareigūnais. Jis gavo 
24 naujų karo belaisvių sąrašus 
ir iš jų laiškus giminėms Ameri
koje.

♦ Respublikonų konvencijoj 
prezidentą R. Nixona nominuos 
New Yorko gub. Rockefelleris.

Niekas nepuola 
Hanojaus užtvankų
WASHINGTONAS. — Komu

nistų propaganda visame pasau
lyje veda kampaniją prieš JAV 
aviacijos puolimus šiaurės Viet
name. Daugiausia šaukiama 
apie š. Vietnamo upių pylimų ir 
užtvankų bombardavimą, nors 
Amerikos vyriausybės nariai: 
sekretoriai Laird, Rogers ir pats 
prezidentas Nixonas pakartoti
nai pareiškė, kad užtvankos nė
ra puolamos.

Valstybės departamentas tre- 
. eiądięnį pakartojo, kad jei. vie

na kita bomba ir nukrito netoli 
užtvankų, tai tik todėl, kad prie 
jų komunistai turi įrengę radaro 
stotis ar priešlėktuvines bateri
jas. Pačių užtvankų lakūnai ne
puola.

Į šią propagandą yra įsijun
gę įprasti amerikiečių “komsim- 
pai” — komunistų simpatikai. 
Jie pamiršta, kad aviacijos la
kūnai užtvankas seniai galėjo 
sudaužyti, jei toks planas būtų. 
“Gudriosios bombos” pataiko į 
atskirus tiltų stulpus. Užtvan
kas suardyti lakūnams būtų vie
nas juokas, jei jie norėtų jas 
sprogdinti.

Toliau baudžia 
režimo priešus

PRAGA. — Baigėsi jau penk
tas Čekoslovakijos valdžios opo
zicijos teismas, šeši asmenys 
gavo tarp penkių metų ir dviejų 
metų kalėjimo. Moravijos Brno 
miesto teisme kaltinamaisiais 
buvo vienas medicinos daktaras, 
kitas filosofijos daktaras, visi 
dabartinio su rusais bendradar
biaujančio režimo priešai, buvu
sio partijos vado Dubčeko šali
ninkai.

Valdžia siekia išnaikinti visą 
opoziciją ir dar numatyti keli 
teismai. Iki šiol nuteisti 22 as
menys.

Graikai supyko
ATĖNAI. — Graikijos spauda 

neslepia savo opozicijos demo
kratų kandidatui sen. McGover- 
nui. Jis savo laiške vienam eg- 
zilėje gyvenančiam graikui, ka
rinės valdžios priešui, kuriam 
valdžia atėmė Graikijos piliety
bę, pareiškė, tapęs prezidentu, 
jis tuoj nutrauktų Graikijai vi
są Amerikos paramą.

Vienas graikų laikraštis pava
dino sen. McGoverną “paviršu
tinišku demagogu”, kitas “ne
raštingu kvailiu”.

Alta Washingtone
Dr. Kazys Bobelis ketvirta

dienio rytą išskrido į NVashing- 
toną, dalyvauti Baltiečių Komi
teto suruoštoje Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos šventėje. 1922 
m. liepos 28 d. JAV pripažino 
Lietuvą nepriklausoma valsty
be.

Dr. Bobelis pasimatys su vals
tybės departamento pareigūnais 
ir kongreso atstovais.

Dr. J. Genys atstovaus Altą 
respublikonų platformos komi
tete.

Banginis sutrukdė 
kelionę aplink žemę
PANAMA. — Britų šeima at

vyko Į Panamą, ištraukta iš jū
ros japonų laivo, šeši britai — 
penkių asmenų šeima ir vienas 
jaunas vyras išplaukė su 19 to
nų jachta birželio 15 d. Van
denyne jų jachtą nuskandino 
banginis ir jie vos suspėjo su
lipti į valtį. šeši asmenys atvi-- 
roję jūroje išbuvo 37 dienas. Jie 
pergyveno audras, nakties šal
čius ir saulės kepinimą dienomis.

Robertsomj šeimą sudarė vy
ras 48 metų, žmona, 52 m. trys 
vaikai: 18 ir dvynukai 12 m. 
Jachtai nuskendus, ant vandens 
plaukiojo apelsinai, svogūnai, 
kurių jie prisirinko. Valgydami 
žalia ž'uvi ir vėlius, britai nusi
yrė kranto link 750 mylių, kol 
juos pastebėjo praplaukiąs ja
ponų žvejų laivas. Britai buvo 
išsirengę į trijų metų kelionę 
aplink pasaulį.

Vietnamo karo aukos — vaikai. Kiek 
didesnis berniukas neša savo brolį 
iš fronto zonos Quang Tri mieste.

Prezidentas Allende dėl visų 
negerovių kaltina kapitalistinę 
Ameriką, kuri nebeduodanti Či
lei paskolų. Anksčiau Amerikos 
kreditai Čilei siekdavę apie 200 
milijonų doleriii per metus, o da
bar Amerika duodanti tik apie 
32 mil. dol. Ąllende kaltino Wa
shingtons, kuris tyčia varžąs 
kreditus Čilei. Jis užmiršta pri
dėti, kad Čilė konfiskavo pen
kias dideles Amerikos valdomas 
vario kasyklas Čilėje ir už jas 
nesumokėjo jokios kompensaci
jos. Amerikos bendrovės Ana
conda, Cerro ir Kennečott pra
rado virš 700 milijonų dolerių 
turtą. Nenuostabu, kad Ameri
kos vyriausybė ir prarado norą 
šelpti Čilę.

Čilės vario kasyklos pagami
na daug mažiau, n egu anksčiau. 
Kasyklų prižiūrėtojai sako, kad 
darbo disciplina labai susilpnė
jo ir valdžia pradėjo daugiau 
kištis į darbo eigą. Allėndes val
džiai perėmus šalies valdymą. 
Čilė turėjo 400 mil. dol. užsie
nio valiutos atsargų. Dabar tos 
atsargos išnyko, nes valdžia tu- 

.rėjo pirkti užsienyje maisto pro- 
; dūktas, kai ėmė'pritrūkti mėsos, 
paukštienos, cukraus ir kt.

Allende pažadėjo rugsėjo mė
nesį paskelbti darbininkų algas, 
nes per pirmąją šių metų pusę 
kainos pakilo 30%. Pesimistiški 
balsai pranašauja, kad ir antroji 
metu pusė atneš kainii kilimą. 
Prezidentas pranešė, kad vyriau
sybė investuos per ateinančius 
dvejis metus 760 mil. dol. trims 
naujiems pieno pakavimo įren
gimams statyti, naujai cukraus 
valyklai ir paukštienos ūkiams, 
kurie priaugins 100 milijonų 
viščiukų per metus. Allende pa
žadėjo mažus ūkius palikti jų 
savininkams, tačiau dar likę biz
nio įmonių savininkai ir didieji 
dvarininkai bus apdedami to
kiais mokesčiais, kad jie tik ga
lėtų veikti, negalvodami apie 
jokius pelnus. Valstybinis drau
dimas įvedamas visose srityse. 
Kainų priežiūra bus sugriežtin
ta. Čilės išvystymui lėšų duos 
komunistinės valstybės, jau pa
žadėjusios 400 mil. dol.

' Nubaudė 
astronautus

HOUSTONAS. - Apollo 15 
skridimo komendantas pulkinin
kas David Scott buvo pašalintas 
iš aktyviųjų astronautų tarpo 
ir gavo darbą Naša agentūroje 
“prie stalo”. Jis su astronau
tais James Irwin ir Alfred Wor
den į mėnuli nusigabeno 400 vo
kų. kuriuos vėliau atidavė Vo
kietijos filatelijos pirkliui, ku
ris tuos vokus pardavė po 1,500 
dol. kiekvieną. Astronautai tu
rėjo už šj “biznį” gauti po 7,000 
dol.. tačiau vėliau, paaiškėjus vi
sam reikalui, pinigų atsisakė.

Pulkininkas Irwin iš aviacijos 
ir astronautų pasitraukė pats ir 
išeina ateinantį pirmadieni. Ma
joras Worden irgi bus išimtas iš 
astronautų dalinio ir gaus agen
tūroje kitą darbą. Aktyvių as
tronautų dabar liko 39.



vedamos

automobilių ir t. t., tačiau vis 
dar tebėra apdengtas stora pur
vo danga. Slėnyje esančio mies
to dalys visiškai nebeegzistuoja. 
Namai ir bažnyčios visiškai su-

rktyniy" pirmenybes. Jos prasidėjo m. viename 
vyrai suvažiuoja iš visur dalyvauti pirmenybėj kurios

k IUi$ vyko t
k pc visa Ajnenką, Dab

pr

Kiek mūsų broliy tejery liko be pastogės?

Pernai rudeniop inž. Edmun
do Jasiūno dėka teko pasirieti 
ankstybiausios “Amerikos Lie
tuvos” — Pensilvanijos anglies ■ 
kasyklų kraštą ir susidaryti 
vaizdą, kaip čia gyveno — var-, 
go patys pirmieji lietuviai atei
viai, žymia dalimi pėsčiomis ii 
New Yorko uosto pasiekę Sus- 
quehanos upės baseiną ir “juo
dojo aukso” kalnus, kur su mu
lais vargdami giliausiose kalnų 
šachtose išvystė šiandien ro
mantišką skaitomą M ah anoj aus 
—Šenadorio kultūrą ir “juodų
jų plaučių” (black lung) ligą, 
pristeigė daugybę saliūnų ir 
klubų, giedorių draugijų bei pri
statė dešimtis puošnių bingtų 
bažnyčių, kur antros ir trečios 
kartos palikuonys didžiumoje te
begyvena tuose pačiuose savo tė
vų ir tėvų tėvų pasistatytuose 
namuose - nameliuose, tebesidi- 
džiuoja savo praeitimi, bet savo 
dabartį ir ateitį yra jau nuo jos 
atriboję.

Teko grįžus savo įspūdžiuose 
akstinti mūsų tautinės kultū
ros puoselėtojus susidomėti ir 
susirūpinti tais kalnuose ir dau
bose pasilikusiais ir žymiausia 
dalimi pamirštais seniausiai lie
tuvių ateivių ainiais ir jiems 
“dvasiško peno” tiekimu. Deja 
— akstinimas buvo tik dar vie
nas balsas dykumoje. Didieji 
Pasaulio lietuvių sostinės — Chi- 
eagos įvykiai — operos, dainų 
ir šokių šventės, koncertai, tau
tinės šventės ir istoriniai minėji
mai likosi kaip buvę Chicagos 
įvykiai. Nors nėra blogo, ku
riame neatsirastų kas gero — 
pralaužtu ir praplėštu maršrutu 
“Draugas” ten buvo nusiuntęs 
fotografą kun. Keži ir reporterį 
Vladą Būtėną, kurie grįžę kaž
ką rimto ruošia.

Deja, istorija nelaukia. Neti
kėtai New Yorko, West Virgi
nijos ir ypatingai Pensilvanijos 
valstijų tas dalis, kuriose prasi
dėjo Amerikos lietuvių istorija, 
užklupo didžiausia gamtos ka
tastrofa uraganinių liūčių su
kelto upėse vandens lygio re
zultate staigūs užtvankų prasi-, 
laužimai, su didžiausiais ir ne
įsivaizduojamais nuostoliais ten, 
kur tebėra daugumas lietuvių su 
centru Vilksberyje (Wilkes- 
Barre) .

Sujudo didžioji spauda, Rau
donasis Kryžius Gelbėjimo Ar
mija, Washingtonas ir kitos ga
lybės. Bet ar sujudo mūsų 
Susivienijimai (SLA ir SLRKA), 
kurie abudu tuose kalnuose yra 
gimę ir užaugę, bei kitos tau
tinės, nacionalinės, ekonominės 
ir kultūrinės organizacijos, nete
ko daug nugirsti. Štai pavyzdys, 
kaip lenkai savaisiais rūpinasi.
Lenkų Susivienijimo pranešimas

Dziennik Zwiazkowy, Ameri
kos lenkų susivienijimo organas, 
liepos 21d. nr. straipsnyje “Tūk
stančiai mūsų seserų ir brolių 
be stogo ant galvos”. Pirminin
kai Mazewski ir Osajda su vice
pirmininke Szymanowicz aplan
kę potvynio labiausiai sunaikin
tas Pensilvanijos sritis. Pirmiau
siai rašoma apie apsilankymą 
Wilkes Barre. Mazewskis ir Si-

kapinės. Karstai su lavonų lie
kanomis arba, vien tik lavonai 
vandens išnešioti gatvėse ir na
mų rūsiuose.

Kąi pirmininkas Mazewskis iš
girdęs apie baisųjį tvaną norėjo 
susisiekti telefonu su ZNP vie
tos veikėjais, jam buvo atsaky
tą, kad nė neieškotų, nes mies
te nieko nebeliko ir katastrofos 
apimtis yra tokia didelė, kad 
ZNP mažai ką begalės padaryti. 
Benamiai gauna maisto korteles, 
matracus pernakvojimui, šaldy
tuvus ir kt. būtiniausias reik
menis; jaunieji nuo 17 metų dir
ba valydami gatves ir kelius, 
specialės darbo brigados sten
giasi greičiau atstatyti susisie
kimą ir patalpas, kur dar įma
noma gyventi, svarbiausia van
dens ir elektros tiekimą.

Lenkų pranešimas baigiamas 
tuo, kad ir pirmininkas Mazews- 
ki, ir vicepirmininkė Szymano- 
wiez ir dir, Radziminski neran
dą žodžių pagirti su kokiu ramu
mu ir pasišventimu jų broliai ir 
sesės pakelių nuostolius ir (dau
geliu atvejų) praradę viso gy
venimo sutaupąs atsidūrę neį
manomose apsakyti sąlygose”. 
Tie, kurių namai išliko nesu
griauti, priima pas save tuos, 
kurie visko neteko. Nelaimėje 
lenkai tikrai yra didi tauta”, bai
gia reporteris savo aprašymą.

Tebelaukiame mūsų pirminin
kų ir direktorių vizito raportų.

Duobkasio įspūdžiai
Mrs. S. Sungaila iš Oaklawn, 

Ill., malonėjo parsiųsti Naujie
nų redakcijai iš jos vyro dėdės 
Tony Slauzis iš Kingstono, Penn., 
gautą Laikraščio (be datos ir 
pavadinimo) iškarpą, kurioje 
yra vaizdelis, pavadintas “A 
Reporter Makes A Sad Discove
ry” (Reporterio liūdnas atradi
mas):. , 
? Nao ilgas valandas buvimo 
lauke parudavęs Forty Fort Ka
pinių duobkasys John Novak, 
stovėdamas tarp išbarstytų W7est 
Sides laidojimo sklypų griuvė
sių papasakojo kaip vanduo pra
šliaužė ir kaip jis spėjo išsigel
bėti pabėgdamas..

Novakas, neaukštas, liesas 
žmogus virš 50 metų amžiaus su 
karteliu rodė, kur vanduo buvo 
išvartaliojęs antkapių akmenis 
ir smėliu bei žvyrių iki 3 pėdų 
storu klodu buvo apnešti plotai, 
kur anksčiau žaliavo veja, ir kal
bėjo: “Visa tai jų kaltė. Jie lai
ku nesirūpino tvenkiniu. Jei jie 
būtų (pasirūpinę), visa tai ne
būtų atsitikę. “Prieš dvejus ar 
trejus metus”, sakė, jis “jiems 
buvo perspėta, kad tvenkinys 
yra nukritęs per tris ar keturias 
pėdas, bet jie niekad nieko neda
rė”. “Jais” Novakas vadina 
tuos valdiniskus, kurie yra at
sakingi už vandens lygio prie
žiūra.

“Aš stovėjau lygiai štai čia”, 
jis rodė į vienintelį išlikusį me-

krauti kitapus užtvaro kai van
duo pradėjo plūsti per viršų.

“Aš stovėjau ir žiūrėjau, kaip 
vanduo kyla ir kaip plieno blan
kų užtvara pradėjo svirti kapi
nių pusėn”, tęsė Novakas. “Pa
galiau tos plieno blankos, po 16 
pėdų sukaltos žemėn, pradėjo iš- 
sitrauti iš 200 pėdų platumo 
tvenkinio sekcijos. Tai sekcijai 
pralūžus, astuonių iki 10 pėdų 
vandens siena virto ant Nova- 
ko. Jis spėjo įšokti į kapinių 
sunkvežimį (troką), palikdamas 
savo automobilį ir leidosi lenkty
nių su jį besivejančiu vandens 
volu iki Swoyersville ir iš ten 
iki Pringle. Atrodė, kad van
duo visą laiką bėgo iš paskos”.

“Pasiekęs namus pasakiau 
žmonai ir vaikams, kad kapinės 
dingo ir su jomis dingo didžiau
sioji slėnio dalis. Tai ir yra kas 
įvyko”.,,

Novakas papasakojo, kad van
dens jėga išvartaliojo ir išblaš
kė aplinkui kaip kokius mažus 
akmenėlius antkapių akmenis, 
sveriančius po dvi ir tris tonas. 
Kapai buvo išnešti ir šiandien 
mes teberandame karstus išne
šiotus nevietoj. Praeitą ketvir
tadienį kai kurie karstai buvo 
rasti Sgarglato smėlio, ir žvyro 
duobėse, kiti buvo rasti vietoje, 
kur yra kapinėse išpumpuojamas 
vanduo tvenkiniui perstatyti.

Novakas sako, kad vandens iš
plėštų ir išneštų kapų skaičius 
spėjama bus tarp 1,000 ir 1,500.

žmonių prislėgta nuotaika
Wilkes Barre, liepos 24 dieną 

)UPI). Tvanas reiškia daugiau 
nei nemalonius atsiminimus šio 
Susquehanna upės miesto gy
ventojams ir psichiatras prade
da prisibijoti naujos tradicijos, 
būtent protinės depresijos, ku
ri, atrodo, plinta.

Depresija entcikiopedijoje ap
tariama sekančiai: Psichologijo
je Depresija yra prislėgtoji nuo
taika... Depresija kaip skaudus 
pergyvenimas, pavyzdžiui nete
kus brangaus asmens ir depre
sija kaip melancholija, nurodan
ti psichinę nesveikatą).

Dr. Edward AL Whalen iš šio 
miesto proto sveikatos centro 
pasisakė esąs susirūpinęs dėl po- 
tvinio aukų nuotaikų, atliekant 
didelius džiovinimo ir atstatymo 
darbus.

Dr. Whalen rašo žurnale Ame
rican Medical News Report, kad 
depresija tikrai didėja, Jis rašo, 
kad gali trūkti dar du ar trys 
mėnesiai, kol tvano tragedijos 
poveikis proto sveikatai labiau
siai pasireikš. J. Pr.

R

bei L. V. Sąjungos Ramovės at- 
stovai Andrius Juškevičius ir 
Kazys Leknickas prie paminklo l 
padėjo vainikus. Prano ir Ray- 1 
mondo Krasauskų vadovaujami' |:: 
legionieriai iššovė tris salves.; 
Jaunam trimitininkui trimituo
jant buvo užbaigtas minėjimas.1 
Visą minėjimą gražiai pravedė^ 
Dariaus-Girėno posto pirminiu-j 
kas Ben Pocius, L. Bendruome
nei reikia dar kartą priminti, kad ' 
kitais metais nepamirštų atneš-' 
ti Lietuvos vėliavą. :______
vieni teigė, kad buvo apie 500, 
kiti vos apie porą šimtų priskai-

manovičiuš grįžę pareiškę ZNP j dį, stovintį kaip kokioje sargy-
susirinkimui, kad potvynio pa
dariniai yra tiek baisūs, kad ka
tastrofos apimties jokiais žo
džiais negalima pavaizduoti.

Wilkes Barre vidurmiestis jau 
iš dalies apvalytas iš tvano su
griautų namų laužo, sunaikintų

boję prie 15 iki 18 pėdų gilumo 
duobės, kur buvo kapinių dalis 
prieš vandeniui pradėjus verstis 
per plieno struktūras”.

Apie 100 iki 200 žmonių sku
bėjo apdėti užtvanką smėlio 
maišias ir jau buvo smėlio

NAUJIENAS

Š, m. liepos 23 d. Marquette j parkas. Jo nuomone, lietuviai tu- 
Farke prie Dariaus-Girėno pa
minklo įvyko 39 metų nuo jų žu
vimo Soldino miške (Vokietijoj) 
sukakties minėjimas: 2 vai. po 
pietų, lydint garbės sargybai, 
buvo atneštos prie estrados Ame
rikos veteranų Dariaus-Girėno 
posto, L. V. Sąjungos Ramovės 
ir šaulių vėliavos. (Deja, Lietu
vos vėliavos niekas nesiteikė at
nešti. Daug kas kaltino Mar
quette parko apylinkės L. Ben
druomenės valdybą, kuri nei sa
vo atstovo neatsiuntė nei Lietu
vos vėliava nepasirūpino. — Ne
dovanotinas apsileidimas).

Minėjimą trumpa kalba pra
dėjo Dariaus-Girėno posto val
dybos pirmininkas Ben. Pocius. 
Maldą sukalbėjo kunigas Adolf as 
Stašys. Amerikos ir Lietuvos 
himnus giedojo Algirdas Brazis.

Dariaus-Girėno posto koman
dierius Kazimieras Stukonis, pa
minėjęs Dariaus ir Girėno žygį 
ir karuose žuvusius karius, pa
prašė juos pagerbti tylos minu
tės susikaupimu. Pasveikino su
sirinkusius ir šio posto Moterų 
Pagalbinio vieneto viršininkė 
Eleonora Laukys. Trumpai kal
bėjo Amerikos veteranų 4 dis- 
trikto viršininkas Paul Bagwell. 
Lietuvos Aero Klubo vardu kal
bėjo Vytautas Peseckas. Trum
pai papasakojęs Dariaus ir Gi
rėno didvyrišką, žygį — skridi
mą ir jų žuvimo aplinkybes, pra
nešė, kad kitais metais sueina 
40 metų nuo jų žuvimo. Tą pro
gą ragino visas lietuviškas or
ganizacijas ir visus lietuvius 
prašyti Amerikos, vyriausybės, 
kad būtų išleisti jų pagerbimui 
pašto ženklai. Jam ilgu ploji
mu pritarė visa publika.

Illinois senatorius Frank Sa
vickas paminėjęs drąsiu lakū
nų Dariaus ir Girėno žygį, pri
minė, kad Lietuvos vėliavą ne 
tik į mėnulį reikėjo nuvežti, bet 
ir greitu laiku privalo pasibaigti 
rusiškoji Lietuvos okupacija ir 
jau laisvoje Lietuvoje turi ple
vėsuoti trispalvė Lietuvos vėlia
va. Trumpai kalbėjo ir senato
rius John G. Fary. ■

Lietuvos veteranų Sąjungos 
skyriaus pirmininkas Andrius 
Juškevičius ragino lietuvius sek
ti Dariaus ir Girėno veiksmus 
ir visiems lietuviams kuo inten
syviausiai kovoti dėl atgavimo 
Lietuvai laisvės ir nepriklauso
mybės.

Teisėjas Alphons Wells pakal
bėjęs angliškai, vėliau prabilo 
lietuviškai, anot jo žemaitiškai. 
Prašė visų lietuvių įsidėti, kad 
kitais metais Dariaus ir Girėno 
bus 40 metų sukakties minėji
mas, Ateinančiais metais minė
jimas privaląs būti labai gau
singas, užpildytas Marquette

ri pasirodyti, kad jie savo ir sa
vo tėvų tėvynę myli ir gerbia. 
Jie gerbia ir savo tautos didvy
rius. Baigdamas dar kartą pra
šė nepamiršti ateinančiais me
tais minėjimo.

Kalbėjo ir 4 distrikto senato
rius ir dar pora jaunų vyrų, ku
rių pavardžių neužsirašiau. Pa
skutinioji kalbėjo Lietuvos Ge
neralinė Konsule Juzė Daužvar- 
dienė. Ji paminėjusi Dariaus ir 
Girėno testamente įrašytus žo
džius “Šį skridimą mes skiria
me Tau Jaunoji Lietuva”. Sumi
nėjusi žiaurią rusiškąją Lietuvos 
okupaciją, Kalantos ir kitų dėl 
Lietuvos laisvės susideginimą 
ragino visus lietuvius aukotis 
ir dirbti vėl naujai atsikuriančiai 
jaunai ir nepriklausomai Lietu
vai.

Turėjo dar kalbėti Stanley Jr. 
Balzekąs, bet dėl susidėjusių ap
linkybių negalėdamas dalyvauti 
atsiuntė savo sūnų, kuris Da
riaus-Girėno postui įteikė du Da
riaus ir Girėno biustus — galvu
tes. Garbės komitete dar buvo 
Kazimieras Oksas ir Joseph Je
rome.

Po kalbų Dariaus-Girėno pos
to komandierius Kazimieras Stu- 
konis ir Moterų Pagalbinio vie
neto viršininkė Eleonora Laukys
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• Jeigu lapė nei iš šio, nei iš 
to ima peikti ežio šukuoseną, 
tai dar nereiškia, kad pasikeitė 
jos skonis.
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- Vienas brolelis — rytų ša
lelėj, o kitas — vakaruosiu...

- Liaudies daina

Po iškilmių visi aktyvūs šio 
minėjimo dalyviai Dariaus--Girė- 
no posto patalpose buvo pavai
šinti. Stasys Juškėnas

vasaros 
Mo, ae- 
nedide-

Studentė Virginia Fowlkes 
metu dirba Cape Girardeau, 
rodrome, kur ii "parkuota" 

liūs lėktuvus.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Cikagletės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jawninas, A KISS «N THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina S2-5Q. - - -

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai LLK \3- 
rauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorijų. 
411 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
Kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, I1L 6060b

■'■'■'■'■'■'■'■’■'■’■'.'■'■'■'.'.'■l.,A'.\'.'.!.,.,.V.1.1,W,7,V?,,,,,V,<.-,,r7,l,V/,»,Y/1'^,Y,-,',-,V,‘,V.-,‘,Y,,,<;-?,-..

liepos 30 dieną,
BUCO SODE

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

maujiimu
Ltahnta taipgi perta ir pmfaocb 

ir progai «tzw biriai pw

NAUJIENAS
BIZNIERIAI, kurie garsinasi

NAUJIENOSE’. —TURI GERIAUSIA 
PASISEKIMĄ BIZNYJE

1739 So. Ualsted St. Chicano. III. 60608

KHIKAS
Jau išėjo seniai laukta

Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina J2JK).
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:

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI 
VISA LAIKĄ GARSUSIS A.- RAMONIO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
LIEPOS 30 DIENĄ VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ
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Kadangi bičių nuodų veikimo 
mechanizmas yra gana sudėtin
gas, todėl ir bičių nuodų gydo
mosios savybės yra labai įvai
rios.

Yra žinoma, kad bičių nuodai 
gydomai veikia įvairius žmogaus 
organizmo organus ir sistemas. 
Jie išplečia smulkiąsias arteri
jas ir kapiliarus, padidindami 
kraujo pritekėjimą į nesveiką 
organą. Jie, veikdami per nervų 
sistemą, mažina skausmus. Odos 
temperatūra bitės įgilimo ar bi
čių nuodų preparato išvirškimo 
vietoje greitai pakyla iki 2-6°. 
Bičių nuodai palankiai veikia 
kraują gaminančių organų siste
mą: nuo jų padidėja hemoglobi
no kiekis; padidėja leukocitų 
baltųjų kraujo kūnelių) skai
čius, sumažėja eritrocitų nusė
dimo greitis, mažėja kraujo

klampumas ir krešėjimas. Bi
čių nuodai gydomai veikia šir
dies raumenį, sumažino padidė
jusį kraujo spaudimą ir choles
terino kiekį kraujuje. Nuo bičių 
nuodų padidėja šlapimo ir azo
to turinčių medžiagų išskyrimas. 
Bičių nuodai pagerina bendrą li
gonio būklę: padidėja organizmo 
tonusas ir darbingumas, page
rėja apetitas, sunormalėja me
džiagų apykaita, padidėja kū
no svoris, ligonis geriau miega.

Bičių nuodus, kaip gydomąją 
priemonę, galima naudoti tiesio
giai — leidžiant bitėms įgilti 
skaudamas kūno sritis, dažniau
siai sąnarius, arba panaudojant 
bičių nuodų preparatus, t. y. 
vaistus, kurių pagrindinė, svar
biausia sudedamoji dalis yra bi
čių nuodai.

Jau Langeris 1915 m. pagamiSPECIALŪS BUŠAI J NAUJIENŲ PIKNIKĄ
Sekmadienį, liepos 30 dieną, specialūs SUB. TR. busai veš 

čikagiečius į “Naujienų” Pikniką. Lygiai 11:00 valandą ryto 
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 Archer Avenue. Sustos ties Archer ir 
Western, Archer ir California. Pasuks į California Ave. Sustos 
ties California ir 43rd St, California ir 55 St, California ir 63rd 
St, California ir 71st St, o iš ten jau važiuos tiesiai į Willow 
Springs ir Bučo Sodą, kur bus piknikas.

Lygiai 1 vaL po pietų išvažiuos antras busas. Vietoj Califor
nia Ave., jis važiuos S. Western Ave. Western Avenue sustos 
prie 43-čios, 47-tos, 55-tos, 63-čios, 69-tos ir 71-mos, o vėliau 
važiuos 71-ma, sustodamas prie California ir Kedzie.

Iš pikniko busai išvažiuos 5:00 ir 6:00 valandą vakaro.
Kelionė į Pikniką ir atgal (round trip) kainuos §2.50.

IEHKaip nuvažiuoti j NAUJIENŲ pikniką

Liepos 30 d. NAUJIENŲ pik
nikas 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 j 
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

rėje esantį Buco 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 Wenthwrorth 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

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO. ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

_ SAVE AT

Mutual Federal 
Savinas and Loan

no pirmą bičių nuodų preparatą, 
bet šis preparatas pasirodė ne
tobulas ir plačiau nebuvo nau
dojamas. Vėliau pasirodė kiti 
standartiniai bičių nuodų pre
paratai:: 1917 m. Vokietijoje 
buvo išleistas preparatas apiko- 
zinas, po to ir kitose šalyse grei
tai buvo pagaminta daug naujų 
preparatų, kaip imetinas, api- 
kuras, apivenas, forapinas, api- 
zartronas ir kt.

Rusijoje bičių nuodų prepara
tą pirmas paruošė akad. M. Kro
lis 1936 m. Preparatą sudaro 
narkotizuotų bičių nuodai. Kiti 
bičių nuodų preparatai buvo iš-: 
leisti 1954 m.: Fiskovas pagami
no preparatą KF ir Kononenka— 
melisiną. Tie preparatai paruoš
ti nepakeistu pavidalu — che
miškai neapdirbti. Kaip skie
diklis buvo panaudotas persikų 
ar abrikosų j aliejus. Užsieniniai 
preparatai paruošti kaip vandens 
ir bičių nuodų tirpalai. Iš jų iš
valytos baltyminės priemaišos. 
Šie nuodų preparatai yra keleto 
koncentracijų, juos galima nau
doti, įšvirkščiant į odą didėjan
čiomis dozėmis. Kiekvienas iš 
šių preparatų galų būti naudo
jamas pagal atskirą gydymo 
schemą. Vienas iš tokių prepa
ratų yra apzartronas — tai van
deninis bičių nuodų tirpalas, ga
minamas Vokietijoje.

Bičių nuodai gali būti paruo
šiami ir tepalų pavidalo. Tary
bų Sąjungoje plačiau naudojami 
apizartrono ir virapino tepalai. 
Bičių nuodų tepalo kaip sudėtit- 
nė dalis yra salicilo rūgštis, ku
ri suminkština viršutinį odos 
sluoksnį. Paprastai į tepalą įde
damos silikato dalelės, kurios, 
trinant tepalu odą lengvai ją 
pakenkia, dėl to nuodai geriau 
rezorbuojasi.

Neseniai Kauno Chemijos far
macijos fabrike “Sanitas” buvo 
sukurtas naujos sudėties bičių 
nuodų tepalas. “Apitrit”, kuris 
buvo išbandytas Kauno kliniki
nėje, kad jo gydomosios savybės 
yra ne blogesnės užauksčiau mi
nėtus bičių nuodų preparatus. 
Bičių nuodų tepalas “Apitrit” 
rekomenduotas masinei gamybai.

Kai kuriuos bičių nuodų pre
paratus galima įleisti į organiz
mą pro odą su elektros srovės 
pagalba — jontoforezės gydy
mo metodu, šiam tikslui yra pa
ruoštas specialus preparatas fo
rapinas, į kurio sudėtį įeina his
taminas ir vitaminas BĮ.

Bičių nuodų preparatais gali
ma gydyti sergantčius įvairio

mis ligomis: tiek sergančius 
įvairiomis sąnariii ir raumenų 
ligomis, tiek ir sergančius bron
chine astma, kai kuriomis hi
pertoninės ligos formomis. Ta
čiau reikia žinoti, kad yra dau
gelis ligų, kuriomis sergant, bi
čių nuodai gali ne tik neduoti 
efekto, bet dar labiau pakenkti 
žmogaus organizmui, todėl bi
čių nuodus galima naudoti tik 
gydytojui nurodant ir jam kon
troliuojant.

Daktaras Peese, garsus spe
cialistas medikas pareiškė medi
cinos akademijoje Vienoje, Aus
trijoje, kad jisai išgydė virš 400 
ligonių, sergančių muskulų ir 
nervų reumatu, vartodamas bi
čių nuodus. Daktarai Tere, Lan
ger ir Phisalis teigia, kad jiems 
su geromis pasėkomis pavyko iš
gydyti ligonius, sergančius rau
pais, ir vėžiu. Gi Lotynų (Pietų 
Amerikos) daktarų teigimu, su 
labai geromis pasėkomis jie gy
do venerinę ligą sifilį, taip pat 
pavartodami bičių nuodus.

Bičių pikis

Bičių pikio kilmė ir rūšys. Bi
čių pikis arba bičių klijus, me
dicinoje vadinamas propoliu. Pa
grindinė žaliavą iš kurios bitės 
gamina pikį, yra augalinė derva. 
Ją bitės betarpiškai surenka nuo 
beržų, drebulių, tuopų, kaštanų, 
guobų pumpurų, rečiau nuo eg
lių, pušų ir kai kurių krūmų. 
Kad medžiai ir krūmai yra svar
būs pikio žaliavos šaltinis, ma
tyti iš to, jog arti miško esančios 
bičių šeimos pagamina žymiai 
daugiau pikio. Be to, dervinės 
medžiagos bitėms tiekia šalavi
jas, saulėgrąžą bei įvairių kitų 
žolinių augalų žiedai, lapai, jau
ni ūgliai, augalų žaizdos, taip 
pat ir žiedadulkės. Kai minėtų 
augalų arti bityno nėra, paste
bėta, kad tuomet bitės renka nuo 
sienų ir lentų sakus ar net so
do tepalą. Dervinės medžiagos j 
avilį pamešamos tokiu pat bū
du, kaip ir žiedadulkės. Tik čia 
dervos nešulėliai formuojami, 
bitei ramiai tupint. Nešulėliai 
dedami ne į gurbelį, bet prilip
domi prie gurklelio pakračiuose 
esančių plaukelių. Nešulėlio pa
viršius būna nelygus, blizgantis. 
Į surinktą nuo augalų dervą bi
tės vėliau primaišo vaško, seilių, 
liaukų sekretų žiedadulkių ir ki
tų priemaišų. Taip gaunamas 
bičių pikis.

Pagal paskirtį skiriamos dvi 
bičių pikio rūšys:

1. Pikis skirtas korių akučių

lakavimui ir dezinfekavimui. Tai 
gryna dervinė medžiaga — bal- 
zaminis lakas, šiuo pikiu išteptas 
korys įgauna gelsvą spalvą, spe
cifinį kvapą, atsparumą aukš
tesnei temperatūrai.- Pasižymi 
stipriomis dezinfekuojančiomis 
savybėmis ir aukšta 103°-105 ly
dymosi temperatūra.

2. Bičių pikis skirtas avilio 
plyšiams, praėjimams užlipdyti, 
kad į avilio vidų nepūstų vėjas, 
neprasibrautų pašaliniai gyviai. 
Bitės pikiu aplipdo avilio vidun 
patekusių pelių, varlių ir kitų 
gyvūnų lavonus, kurių nepajėgia 
pašalinti laukan. Bičių pikis ne
praleidžia vandens ir oro.

Bičių pikio fizinės ir 
cheminės savybės

Spalva. Bičių pikio spal
vą sunku nusakyti. Ji priklau
so nuo augalų, iš kurių surinkta 
derva. Vyraujanti spaly a '— 
tamsiai žalsva su pilku atspal
viu ir tamsiai pilka ar ruda su 
žalsvu atspalviu.

Kvapas. Pikis pasižymi 
stipriu, maloniu aromatu. Dau- 
giasia vyrauja beržų, tuopų kva
pas.

Paviršius, šviežias, į ga
balus suformuoto bičių pikib pa
viršius blizgą lyg nulakuotas.
Plastiškumas. Esant 15° 

ir žemesnei temperatūrai, pikis 
būna kietas ir trapus. Kylant 
temperatūrai, pikis darosi plas- 
tiškesnis. 36° temperatūroje jis 
lengvai suformuojamas į nori

mos formo’ gabalus. Esant di-, 
desnei kaip 40° temperatūrai,' 
darosi plastiškiausias ir lipnus.

Lydymosi tempera
tūra. Pikis lydosi ne žemes
nėje 65® temperatūroje.

Lyginamasis svoris. 
Bičių pikis sunkesnis už vande
nį, jo lyginamasis svoris 1.12- 
1.35. Kuo lyginamasis svoris di
desnis, tuo piknis grynesnis, ma
žiau turi vaško priemaišų.

T i r p s t a m u» m a s. Pikis 
visiškai ištirpsta stipriame šar
me. Dalinai eteryje, chlorofor
me, amoniake, terpentine, alko
holyje.

Bičių pikio cheminė sudėtis 
ne visiškai dar ištirta. Pagrindi
niai pikio sudėties komponentai 
yra šie: 55% įvairios augalinės 
dervos, 30% vaško, 10% eteri
nių aliejų ir 5% kitų priemaišų: 
žiedadulkių, augalų ir vabzdžių 
smulkių liekanų.

Bičių pikis turi daug kalio, 
kalcio, fosforo ir ypač geležies 
druskų. Gausu mikroelementų: 
cinko, vario, kobalto, mangano. 
Vitaminų: A. B. C. PP, P. Bi
čių pikio sudėtyje gausu įvai
rių heterociklinių junginių: fla- 
vono, aptinkamo gamtoje ant au
galų lapų ir kitų augalo dalių, 
flavanolio — geltonos spalvos 
augalų pigmento. Be to, bičių 
pikio sudėtyje rastas galangi- 
nas ir abietininė rūgštis, šios

medžiagos pasižymi stipriomis 
dezinfekuojančiomis savybėmis.

(Sekantį kartą apie bičių pi
kio gydomąsias savybes).

O TU, PAKLYDĖLI, 
KUR IKI ŠIOL BUVAI?

Ėmiau skubiai vartyti “Auš
rą” ir... neatmenu jau visko, kas 
paskui su manim darėsi... Tik 
pamenu, kad atsistojau, nulei
dau galvą, nedrįsdamas pakelti 
akių į sienas mano kambarėlio... 
rodos, girdėjau Lietuvos balsą, 
sykiu apkaltinantį, sykiu atlei
džiantį :: o tu, paklydėli, kur iki 
šiol buvai? Paskui pasidarė 
man taip graudu, kad, apsikniau
bęs ant stalo, apsiverkiau. Gaila 
man buvo tų valandų, kurios ne
grąžinamai išbrauktos iš mano 
gyvenimo, kaip lietuvio, ir gėda, 
kad taip ilgai buvau apgailėtinu 
pagedėliu... Po to pripildė mano 
krūtinę rami, smagi šiluma, ir, 
rodos, naujos pajėgos pradėjo 

rastis... Rodos, užaugau išsyk, 
ir tas pasaulis jau man per ankš
tas... Pasijutau save didžiu, ga
lingu, pasijutau lietuvis esąs.

Dr. Vincas Kudirka

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS8

POEZIJOS VEIKALAI
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 svajoją 
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, GLUDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.0G
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL S2.00.

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

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

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji Ivrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psl., $1.00. < M-
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl., S1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI; "Lvrikos 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. $3.90.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, praSome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

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

■■■■■■■■■ ■■■■■■■■«■■■■■ s asaxa»ii3zz3rsi

ON SAYINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE

2 YEAR MATURITY

Paid and REGULAR
Compounded p 1 /0 PASSBOOK 
QUARTERLY pJ^nom ACCOUNT

NOW INSURED TO $20,000.

J. AU GUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusk knyga. Kaina $1.58

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

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSA
1800 So. Halsted St Chicago, lit 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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“Nepriklausomą Lietuvą” re
daguojant Jonui Kardeliui, ji 

turėjo savo principus, savo aiš
kią idėjinę liniją.

1) pirmiausia, ji laikėsi mūsų 
valstybingumo principo: siekė 
laisvos, nepriklausomos Lietu-

2) Toliau, ji laikėsi demokra
tinių principų "laisvės, lygybės, 
brolybės.

Vadovaudamasis tais princi
pais, J. Kardelis leido visiems 
geros valios lietuviams laisvai 
pasisakyti “NL” puslapiuose 
tautos, valstybės ir kitais klau

Kai JAV pripažino nepriklausomą Lietuvą
Lygiai prieš 50 metų JAV vyriausybė pripažino Lie

tuvos nepriklausomybę. Lietuva jau ištisus trejis metus 
savarankiškai tvarkė savo vidaus ir užsienio reikalus. Ji 
turėjo savo vyriausybę, turėjo savo kariuomenę, turėjo 
steigiamąjį seimą ir konstituciją. Per tuos trejis nepri
klausomo gyvenimo metus Lietuva jau turėjo 20 valstybių 
pripažinimą. Ji jau buvo pasirašiusi visą eilę sutarčių ir 
sėkmingai tvarkė teisinius ūkio, švietimo ir politinius 
savo reikalus.

JAV vyriausybės pripažinimas nepriklausomos Lie
tuvos buvo didelis tarptautinis laimėjimas. JAV vyriau
sybės galia buvo didelė, josios žodis tarptautinėje politi
koje kasdien vis darėsi svaresnis. Lietuviai siuntinėjo 
savo atstovus j Washingtona ir prašė JAV senatorius ir 
vyriausybę pripažinti naujai besitvarkančiai tautai ne
priklausomos valstybės teises.

Tuometinis valstybės sekretorius Hughes 1922 m. 
liepos 27 pranešė spaudos atstovams, kad JAV vyriausy
bė yra nutarusi pripažinti keturioms tautoms nepriklau
somybę. Trys tautos buvo rusų pavergtos, o viena tauta 
kovojo už savo laisvę Balkanuose. Sekretorius turėjo 
galvoje lietuvius, latvius, estus ir albanus. Sekančią die
ną sekretorius pasirašė reikalingus pripažinimo doku
mentus ir pasiuntė minėtoms valstybėms.

Šioms valstybėms pripažino nepriklausomybę todėl, 
kad minėtos tautos “mokėjo sukurti ir palaikyti nepri
klausomą valstybę”. JAV buvo pasiuntusios Į Pabalčio 
valstybes savo komisionierių, kuris gyveno Rygoje, bet 
atidžiai sekė visų trijų naujai sukurtų valstybių vidaus ir 
užsienio gyvenimą. v

Lietuvos, Latvijos ir Estijos pripažinimas buvo svar
bus dalykas ir Amerikos užsienio politikoje. JAV visą 
laiką skelbė, kad jos yra priešingos rusų imperijos skal
dymui. Reikia atsiminti, kad JAV buvo Rusijos sąjungi
ninkė kovoje prieš kaizeri. Caras jau buvo nuverstas ir 
pati Vokietija buvo pasirašiusi taikos sutartį su Lenino ir 
Trockio vyriausybe, bet JAV kitaip vertino tuometinę 
padėtį. JAV nepripažino komunistinės Rusijos ir neno
rėjo laužyti buvusiam savo sąjungininkui duotų pažadų. 
Pripažinimas Lietuvai, Latvijai ir Estijai nepriklauso
mos valstybės teises, aiškiai laužė rusų valstybei duotus 
pasižadėjimus. Duoti pažadai vertė prezidentą Hardingą 
ir jo valstybės sekretorių Hughes atidėlioti Lietuvos ne
priklausomybės pripažinimą.

iii ii u I..... ...

Bet kai Valstybės Departamentas priėjo įsitikinimo, 
kad lietuviai vis dėlto pajėgia savarankiškai tvarkyti sa
vo reikalus, kai jie išsirinko steigiamąjį seimą, pasiga
mino laikinąją konstituciją ir moka savo švietimo, ūkio 
ir politikos reikalus pavyzdingai tvarkyti; kai įsitikino, 
kad tuometinė Lietuvos vyriausybė buvo sudaryta pagal 
krašto gyventojų daugumos valią, tai pripažinta nepri
klausomybė ir Evan E. Young buvo paskirtas JAV komi- 
sionierium tose trijose valstybėse, kuris paruošė reika
lingus susitarimus su nepriklausomomis' Valstybėmis ir 
palaikė valstybinius santykius.

JAV ilgai užtruko, kol pripažino Lietuvos nperiklau- 
somybę, bet užtat jos savo pažadų ir šiandien laikosi. Į 
JAV jau kelinti metai daromas didelis spaudimas, kad at
šauktų Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą ir leistų 
rusams įsijungti nepriklausomą Lietuvą į naują sovietų 
imperiją. JAV vyriausybė sovietų smurtą smerkia ir ap
gaulingo įjungimo į Sovietų Sąjungą nepripažįsta. Ji pa
smerkė tą smurtą smurto dienomis, ji jo nepateisina ir 
šiandien.

Britų premjeras Winston Churchil ir jo užsienio mi- 
nisteris AnthonyEden jau buvo sutikę nurašyti visas tris 
Pabaltijo valstybes ir pripažinti sovietų karo jėgų oku
paciją, bet prezidentas Rooseveltas atsisakė tai padaryti.. 
Jis privertė britus pakeisti ruošiamos sutarties paragra
fus. Jis laikėsi 1922 metais JAV padaryto nutarimo, ku
ris Lietuvą, Latviją ir Estiją pripažino nepriklausomo
mis valstybėmis. Jis ne tik neleido britams nurašyti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, bet jis pripažino nepriklau
somos Lietuvos diplomatinius atstovus Amerikoje. Ame
rikos lietuvių atstovams jis pasakė, kad Lietuvos nepri
klausomybė nepanaikinta, kad lietuviai nepriklausomy
bės tiktai laikinai neteko.

Sovietų imperijos valdovai nesutiko šaukti Europos 
taikos konferencijos, nes jie aiškiai žino, kad toje konfe
rencijoje bus keliamas Lietuvos ir kitų rusų pavergtų 
tautų klausimas. Jie pastūmė Lenkijos sienas į vakarus, 
o Karaliaučiaus sritį priskyrė prie Leningrado, kad 
tiktai nustumtų toliau nuo vakarų Lietuvos-sienas. Pro
pagandai rusai leidžia milijonines sumas, kad tiktai ga
lėtų įtikinti JAV vyriausybę ir krašto gyventojus Lietu
vos prijungimo teisėtumu, bet iki šio meto rusams nepa
vyko tai padaryti. Prezidentas Niksonas pasirašė kelis 
naujus susitarimus su dabartiniais’ Sovietų Sąjungos val
dovais, bet Lietuvos klausimu jis nepadarė jiems jokių 
nuolaidų. Dabartinė JAV administracija nepripažįsta 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos apgaulingo Įjungimo į So
vietų Sąjungą.

Prieš 50 metų paskelbtas JAV vyriausybės nutari
mas pripažinti Lietuvai nepriklausomybę. daug padėjo 
lietuviams savo reikalus tvarkyti. Nepriklausomybės 
pripažinimas padės lietuviams prarastą nepriklausomybę 
atgauti. "V

simais. Jis ir jo bendradarbiai 
kėlė visų lietuvių gražaus su
gyvenimo reikalą, įtaigodami 
jiems mintį, kad lietuvis lietu
viui esąs brolis.

3) “NL” laikėsi spaudos eti
kos. J. Kardelis neskelbė laik
rašty tokių rašinių, kurie nesi
derina su teise ir morale, su ge
raisiais spaudos įpročiais, su su
siklojusiomis žurnalistinėmis 
tradicijomis.

1L — “NL” Henriko Nagio 
rankose

Joni4 Kardeliui susirgus ir 
jo redaguotą “N. L.” perėmus 
redaguoti Henrikui Nagiui, laik
raštis buvo nuvestas nuo minė
tų J. Kardelio idėjinių-dorinių 
pagrindų.

1) Tame Montrealio savait
raštyje ėmė reikštis visokie 
“bendradarbiautojai”, okupantui 
pataikautojai, ypač gi antireli
giniai propagandistai. Vienas to
kių propagandistų ėmė skelbti, 
kad ateities Lietuvoje žmonės 
“nešliaužiosią” aplink bažnyčią, 
nebučiuosią kunigams rankų ir 
neatiduosiu jiems savo kruvinu 
prakaitu uždirbtų pinigų. Kas 
gi čia? Tai šlykšti antireliginė 
propaganda, kuria profanuoja
ma malda ir tikintieji kurstomi 
prieš jų dvasios vadus, prieš ku
nigus, kaip matote, demagogi
niais ir nuvalkiotais argumen
tais.

2) Būtų dar pusė bėdos, jei 
H. Nagys būtų leidęs ta propa
ganda paliestiesiems katalikams 
prieš tokius rašymus pasisakyti. 
Bet jis elgesį pagal bolševikinių 
ateistų metodą: leido ateistams 
jo laikrašty tą antireliginę pro
pagandą skelbti, o ja paliestie
siems neleido nei vienu žodžiu 
i ją atsiliepti. To padaryti jis 
neleido ir man, ilgus metus prie 
J. Kardelio bendradarbiavusiam 
“N. Lietuvoje” katalikui.

3) Skelbdamas tokias mintis, 
H. Nagys kėlė mūsų lietuviuose 
nesantaiką, kurstė mus vienus 
prieš kitus, elgėsi visai priešin
gai nei J. Kardelis.
III. — “NL”, Henrikui Nagiui 
iš red. pareigu pasitraukus.
Sumenkinęs laikraštį, nuve

dęs jį nuo J. Kardelio" idėjinių 
pagrindų, H. Nagys iš “NL” re
daktoriaus pareigų pasitraukė. 
Dabar jis jau bendradarbiauja 
Drauge, tame kunigų ir vienuo
lių leidžiamame ir jų redaguo
jamame laikraštyje (puldinėda- 
mas iš ten dargi ir Naujienas), 
bet tas čia nesvarbu.

Laikraštis po H. Nagio per
imtas, redaguoti iš Londono at
sikviesto Maziliausko. Prie ano 
redaktoriaus .“NL” dar labiau 
idėjiškai pasimetė. Apie tai gan 
plačiai yra rašęs.Naujienose kol. 
J. Viliušis. Todėl užteks čia tik 
atkreipus skaitytojų dėmesį Į

Naujieji demokratę partijos vadai: kairėje — nacionalinio komiteto 
pirmininkė Jean Westwood iš Utah, dešinėje — newyorkietis vice-

pirmininkas Basil Paterson.

“NL” vargus, aprašytus N-se 
anksčiau.
IV. — “NL” perėmus redaguoti 

redakciniam kolektyvui

H. Nagio įpėdiniui iš pareigų 
pasitraukus (ar jį iš tų parei
gų atleidus), “'NL” redaguoti 
buvo sudarytas specialus kolek
tyvas. Bet j" ame nebuvo sutari
mo, ir, rodos, du jo nariai iš tų, 
sakysim, garbingų pareigų pa
sitraukė. H. Nagio išsivaikyti 
senieji “NL” bendradarbiai į tą 
laikraštį nerašė, o jo pasišauk- 
tiejie “nauji žmonės” tik ir lau
kė vėl “geros progos” pasireikš
ti laikr. skiltyse.

Vienam tokių — tai tūlam 
Stasiui Misiuliui anas “NL” red. 
kolektyvas davė laisvę pasireikš
ti, anot H. Nagio, “naujomis idė
jomis” to laikraščio 1972.V.3 d. 
laidoje. Ten tas žmogus paskel
bė tokią tarškalynę ir primity
vią, perdėm nekultūringą anti
religinę propagandą, neva Kat. 
Bažnyčios kritiką, pasakymu, 
kritiką žemiau kritikos, kad tie
siog gėda lietuviui- ją skaityt. 
Naujienų skaitytojai matė ga
balėlį tos jo “kritikos” anksčiau, 
mano atvirame laiške jo gerbė
jui ir gynėjui L. Balui. Manau, 
nėra prasmės čia tos jo tarška- 
lynės kartot. Jau iš vienos jo 
frazeologijos ir visokių “titulų” 
(kaip pvz., iš popiežiaus vadini
mo “Vatikano bosu”, kuris grau
žia mus, kaip vėžys, iš kat. ku
nigų vadinimo “nepakenčiamo
mis akiplėšomis” ir pan.), taip 
pat iš jo haliucinacijų, kad tie 
mus “graužia” ir su bolševiki
niais komunistais visokius “gi- 
šeftus” dara “Vatikano bosai” 
mus “sugrauš”, jog nei žymės 
neliks, kad mes kada žemėje gy
venome ir “kunigus šėrėme”, ga
lite spręsti, ko verta ta gal varg
šo nesveiko žmogelio kritika. Ir 
kam gi tokią skelbti? Kas no
rima tuo pasiekti? Jei jau tą 
darė jokio takto ir senso netu

rėjęs, pats vienas “NL” redaga
vęs H. Nagys, tai tą buvo gali
ma bent jau psichologiškai pa
teisinti ir tą faktą galima buvo 
laikyti laikraščio “nelaimingu 
atsitikimu”. Bet dabar, kada 
laikraštį ėmė redaguoti jo lei
dėjų sudarytas kolektyvas, tie
siog negalima suprasti, kaip ga
li tokia “kūryba” rasti vietos 
buvusiame visais atžvilgiais šva
riame, padoriame, principus ir 
idėjinę liniją turėjusiame J. Kar
delio gražiai redaguotame Ka
nados lietuvių laikraštyje.

Iš to visa aišku, kad “NL” 
mėtosi į šalis, blaškosi, pame
tusi savo turėtus idėjinius, do
rinius pagrindus, nukrypusi nuo 
J. Kardelio jai nutiestos teisin
gos idėjinės linijos.

V. — Ir kas toliau?
Paskutiniausiu metu “NL” 

perėmė redaguoti iš New Yorko 
atsikviestas mūsų žinomas žur
nalistas ir rašytojas Juozas Pe- 
trėnas-Tarulis. Tikėkime, kad 
jam pasiseks vėl padaryti aną 
laikraštį idėjinį, koks jisai bu
vo prie Jono Kardelio. Linkėki
me, kad Kanados lietuvių savait
raštis “Nepriklausoma Lietuva”, 
atgavusi savo principus ir idėji
nį veidą, bus verta savo vardo.

I BŪGA IR BALČIKONIS

Perėmęs K. Būgos pradėto 
leisti “Lietuvių kalbos žodyno” 
palikimą (6117,553 lapelius) ir 
suorganizavęs daug žodžių rin
kėjų iš Įvairių Lietuvos vietų, 
Balčikonis sukaupė iki 2 milijo
nų lapelių žodyno kartoteką. Pats 
surinko keliolika tūkstančių žo
džių ir sakinių iš gyvosios liau
dies kalbos, užrašė keletą šim
tų dainų (Ramygalos, Druski
ninkų ir kt. apylinkėse). Reda
gavo “Lietuvių kalbos žodyno I 
bei II tomus ir iš dalies ITT to
mą.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis
3

Trečiojo Reicho politiniuose sluoks
niuose toks pagreitintas optantų iškrausty- 
mas buvo užakcentuotas kaip “labai ne- 
dragingas Lietuvos vyriausybės veiksnys”, 
apie kuri labai daug buvo rašoma nacio
nalsocialistinėje spaudoje. Optantų iš
kraus tymas, išskyrus kelis atsitikimus, 
buvo pilnumoje pravestas. Mažai buvo at
kreipta dėmesio į prašymus terminą kiek 
prailginti, gubernatorius liko nepermal
daujamas. Kai kuriuos kunigus užtarti pas 
gubernatorių atvažiavo net ištisos parapi- 
jonų delegacijos, bet grįžo be teigiamo re
zultato.

“Jeigu gubernatorius atidės mūsų para
pijos kunigo iškraustymą, tuomet mes jam 
pristatysim geriausių, pagautų ungurių”, 
viena proga pasakė žvejys Jokūbas Tašius 
iš Kintų kaimo ir parapijos. Tačiau kuni
gas turėjo išvykti į Vokietiją net žiemos 
metu, jo kūdikiui sergant

ATŠAUKIAMA DR. SCHREIBERIO 
DIREKTORIJA

Gubernatorius Navakas greitai pradėjo 
ofenzyvą prieš dr. Schreiberio direktoriją. 
Dr. Schreiberis Navakui stengėsi išaiškinti, 
jog Neumano ir Sasso partijų organizavi
mas vykstąs autonomijos ribose ir esąs ne

pavojingas apsireiškimas. Gubernatorius 
iš direktorijos oficialiai pareikalavo daryti 
reikalingų žygių šitų partijų veikimui su
stabdyti. Bet direktorijos pirmininkas at
sisakė tai daryti, aiškindamas, kad tas gu
bernatoriaus reikalavimas išeinąs iš statu
to rėmų ir direktorija nesanti kompetetin- 
ga tai daryti. Seimelis taip pat rėmė direk
torijos pirmininko nusistatymą ir pakarto
tinai pareiškė direktorijai savo solidaru
mą. šitie ir kai kurie kiti neigiami atsaky
mai buvo vertinami kaip direktorijos pasi
priešinimai gubernatoriui. Jau 1934 m. ge
gužės m. 5 d. gubernatorius uždarė Seime
lio ordinarinę sesiją, atidarytą 1933 m. 
gruodžio m. 28 d.

1934 m. birželio m. 28 d. gubernatorius 
Navakas įteikė direktorijos pirmininkui to
kio turinio raštą:

“Skaitydamas Tamstos laikyseną ir 
Tamstos vadovaujamos direktorijos veiki
mą — priešvalstybinių Sozialistische Volks- 
gemeinschaft ir Christlich — Sozialische 
Volksgemeinschaft organizacijų — atžvil
giu pavojingą Lietuvos teritorijos neliečia
mybei, šiuo atšaukiu Tamstą iš Klaipėdos 
krašto direktorijos pirmininko pareigų.

Prašau Tamstos direktorijos pirminin
ko reikalus perduoti mano šios dienos aktu 
paskirtam direktorijos pirmininkui Marty
nui Reizgiui”.

Nors dr. Schreiberis prie Boettcherio 
karsto buvo priesaikos formoje pareiškęs, 
kad jo politika būsianti Boettcherio politi
kos tęsinys, jam visgi neužteko drąsos taip 
pat kaip Boettcheriui priešintis gubernato

riaus įsakymui ir neapleisti direktorijos. 
Nors ir protestuodamas, Schreiberis su sa
vo direktorija pasitraukė.

Direktorijos pirmininkas gal asmeni
niais sumetimais nevykdė savo priesaikos 
ir nepildė gautosios instrukcijos likti direk
torijoje ir toliau kovoti. Po tarptautinio 
teismo sprendimo tai būtų buvęs bergž
džias darbas. Bet III-jo Reicho įstaigos bū
tų labai mielai mačiusios tokį pat įvykį kaip 
Boettcherio laikais. Gal ir dėl to dr. Schrei
beris pateko į nemalonę ir prijungus Klai
pėdos kraštą prie Vokietijos, jis Klaipėdo
je negavo jokios tarnybos ir turėjo persi
kelti Į Vokietiją. Vėliau jo mirties proga 
vokiečių laikraščiuose skaičiau, kad jis 
dar daug metų buvo ignoruojamas ir nega
vęs jokios tinkamos tarnybos.

SUDAROMA MARTYNO REIZGIO 
DIREKTORIJA

Tos pačios dienos aktu gubernatorius 
Jonas Navakas paskyrė direktorijos pirmi
ninku ūkininką Martyną Reizgį. Į direkto
riją ėjo nariais: ūkininkas Martynas Žvi
lius iš Mozūriškų, Klaipėdos apskrities, ir 
kult, inžinierius Albertas Jonušaitis iš Šilu
tės.

Naujai paskirtas direktorijos pirminin
kas Martynas Reizgys buvo kilęs iš Birži- 
ninkų kaimo, Priekulės apylinkės. Jau 
jaunose dienose jis su savo broliais dalyva
vo tautinėje veikloje, aktyviai dalyvavo 
jaunimo organizacijose. Dalyvavo kaip 
vokiečių kareivis Pirmame Pasauliniame 
Kare ir iš karo sugrįžęs pradėjo aktyviai 

veikti Krašto politikoje. Dirbo Mažosios 
Lietuvos tautinėje taryboje ir Gelbėjimo 
Komitete už Mažosios Lietuvos prijungimą 
prie Didžiosios Lietuvos; po 1923 m. Reiz
gys kelis kartus buvo direktorijos nariu.

Reizgys buvo gana apsiskaitęs asmuo, 
ypač mėgo indų filosofiją ir budizmą. Net 
direktorijos posėdžių metu arba šiaip suti
kęs tinkamą asmenį, mėgdavo gvildenti 
filosofinius klausimus. Būdamas aistrin
gas medžiotojas, Reizgys nepraleido nei 
vienos progos dalyvauti surengtose me
džioklėse. Dažnai ten buvo matoma jo 
aukšta ir stipri figūra, aprengta medžiok
liniu kostiumu ir žalia, kalnų ožio barzda 
papuošta skrybėle. Bet jo dažnas buvimas 
medžioklėse sukėlė daug antipatijos ūki
ninkų tarpe, kai ryšium su jo direktorijos 
veikla krašte pradėjo sunkėti ekonominės 
sąlygos.

Į jo direktoriją Įėjo ūkininkas žvilius iš 
Trušeliųir statybos technikas Jonušaitis iš 
Šilutės. Bet nei vienam iš tų dviejų asmenų 
teko vaidinti tos rolės, kuri teko pirminin
kui Reizgiui. Juodu abu kaimiškai atrodąs 
tamsiaplaukis žvilius ir storasis plikagalvis 
Jonušaitis, stropiai dėdavo savo parašus 
po tų parėdymų ir įsakymų, kuriuos Reiz
gys kartu su gubernatorium Navaku pa
ruošdavo arba kuriuos pats vienas guber
natorius direktorijai kartais tiesiogiai Įteik
davo jam gatavai paruoštus.

REIZGIO DIREKTORIJOS MORALINĖ 
PARAMA

Matydamas į kurią pusę buvo pasukusi

Schreiberio direktorija bei Seimelis ir kaip 
Sasso ir Neumano partinis judėjimas kas 
dieną plėtėsi, kai gubernatorius jam pa
siūlė sudaryti direktoriją, Reizgys tikriau
siai manė , jog dabar jau buvo atėjęs lai
kas likviduoti visą nacionalsocialistinį ju
dėjimą krašte ir kartu pasukti visą politiką 
iš Berlyno ant Kauno bėgių. Kartu jis buvo 
nuomonės, kad taip pat yra atėjęs laikas, 
tam tikrais sumetimais, kurti naujas vals
tybiniai juridines normas, kadangi vei
kiančiosios nebuvo suderinamos su prak
tišku politiniu gyvenimu ir nebuvo galimy
bės jas pakeisti įprasta ir nustatyta teisine 
tvarka. -

Turint omenyje, kad kaimyninėse vals
tybėse prieš eilę metų jau buvo eita prie 
diktatūrinės tvarkos, atrodė, kad Klaipė
dos krašto autonomija, per dešimtį gyva
vimo metų, toje pačioje formoje jau buvo 
atgyventas dalykas ir jog esą visai natūra
lu ją tiek suvaržyti, kad už jos negalėtų 
užlysti diriguojami ir apmokami iš užsie
nio visokio plauko triukšmadariai.

Reizgys ir jo bendradarbiai gerai su
prato , kad darant tokius žygius, reikia tu
rėti jau iš anksto tam reikalui išleistą įsta
tymą, įgaliojantį tokius žygius daryti arba 
tuos žygius pravedus be jokio įstatymo, 
turėjo būti papildomai išleidžiamas viską 
legalizuojąs Įstatymas Apie tokio įstatymo 
išleidimą, kaip iš Reizgio pakartotinai gir
dėjau, buvo pakartotinai kalbėjęs ir gu- 
ber natorius Navakas pareikšdamas, kad 
reikalingąjį Įstatymą paskelbs Centro vy
riausybė vėliau. (B. d.)
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ano 7 iki 9 vąL vafc. Tre^į, uždaryta,

Rerz. tai. 239-4683

0R. K. G. BALUKAS
akušerija ir moterų ligos

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal

Jei neatsiliepiau skambinti 374-8012
TeUU: PRospoct 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SUKGfcuN 

2434 WEST 7ist STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir sestad. tintai susitarus.
Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

BOSTON, MASS.
Minkę radijo piknikas

Seniausiu lietuviškų radijo 
programų Naujojoj Anglijoj ve
dėjai rengia savo 38 metų su
kaktuvių metinį piknikų, sek
madienį rugpiūčio-Aug. 13 die
nų gražiame lietuviškame Ro
muvos Parke, Broktone.

Programa prasidės 4 vai. po 
pietų. Programoj vadovaujant 
Laimai Pauliukonytei, dalyvaus 
liet, taut, šokių šokėjai “Spindu
lys” iš Worcesterio, kurie daly
vavo ketvirtojoj Taut, šokių 
šventėj Čikagoje. Svečiai šokė
jai šiemet bus graikų šokėjų 
grupė vad. Synthia Mitaras. Bus 
gražuolės “Miss Lithuania of N. 
E.” rinkimai. Kaip ir kas me
tai, bus šokių varžybos grojant 
R ir M orkestrui iš Worceste
rio. Dovanas aukos Kongreso 
atstovė Louise Day Hicks, Wa
shington©. Vaikams linksminti 
bus klounas — juokdarys.

šiemet rinkti gražuolę ir ge
riausius šokėjus apsiėmė: Ona 
Ivaškienė, Laima Kontautienė, 
1951 metų gražuolė “Miss Li
thuania of N. E.”, Juozas Casper, 
Henrikas Čepas ir Povilas Jan- 
čauskas iš Broktono.

Skanius,- lietuviškus pikniki- 
nius valgius gamins gerai žino
ma populiari šeimininkė Monika 
Plevokienė ir jos pagelbininkės. 
Bus visokių gėrimų jr lietuviš
ko sūrio.

e

iiHADIhSKAS

DR. NINA KRAIKEI - 
KRIAUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

•flee tek: HI 4-1811 arba RE 7-9708 
Reedencijos: PR 6-9801 .

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREIT

VALANDOS: Pirmai, antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 v*L popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

VĖSINTUVAI 
IR SENIAUSIEMS 

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

I .. 2

^WRKRAUSTYMA!

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠI R t N A S 

2047 W. 67th Pt. WAIbrook 5-800

DR. FRANK HKKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenaes"
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTK 
INKSTŲ, PISLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST «rd STREIT

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 
.. Ofiee tele*.: 776-2WI
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Sandra praktika ir chirurgių 

Ofisai 2750 Wait 71 st M. 
TeL: 9254t%

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

uždaryta.
Rax. Hl4 WA 540R

MOVING
Apdraustas perkraustytas

Ii įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

323 West 34 Place 
Tetų F Ron tie r 5-1332 

*—■■■■■ u I .1 ■ ■■ III
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SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

j ryto.
Į Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, ipac. MOTERŲ Hbos 
ORwai 26G2 WEST 5*h STREET 

Tai.: PR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šestadie- 
Biaia 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. '

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

2454 WEST 71 jf STREET 
Ofiso tolef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

Anaretei - Protemi. Med. Bo» 
dami. Specie K ko|—*
(Are* SoM ■>**) ir L L

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

Telef.: PRospeet 6-5044

Pirma laimėjimo dovana bu* 
automobilis, dovanotas J. Kai
rio. Fitmaurcie Motor Sales ir 
Service savininko iš Broktono. 
Bus ir kitos naudingos laimėji
mo ir įžangos dovanos.

Autobusas išeis nuo So. Bos
tono Liet. Piliečių Klubo 1:30 
vai. po pietų. Bušo kaina į Ro
muvos Parkų ir atgal yra $2. 
Įžanga į pikniką suaugusiems 
$1, vaikams 50 c.

Tarkitės dabar susitikti su 
giminėmis, draugais ir pažįsta
mais šiame vieninteliame lietu
viškame piknike Romuvos Par
ke šių vasarų. Užbaigkime vasa
rą linksmai sekmadienį, rugpiū- 
čio 13, Romuvos, Montelioje. 
Kviečia visus.

Steponas ir Valentina Minkai

MONTREAL STAR
Per 20 metų pirmą kartą 
parašė apie padėtį Lietuvoj

Atsiuntęs Naujienų redakci
jai Montreal Star dienraščio lie
pos 19 dienos iškarpą, vienas 
senas Naujienų skaitytojas p. 
A. Repšys iš Mbntrealio paste
bi, kad tą laikraštį “jau 20 me
tų skaitau, bet niekad neteko 
rasti apie Baltijos tautas para-; 
šytą”.

Savo liepos 19 d. laidoje 6 
skilčių antrašte “Lietuva —. 
raudona parako dėžė, kuri ga
li sprogti” Montreal Star rašo:

Šimtai areštuotų Baltijos 
respublikoje Lietuvoje, dide
lis nepasitenkinimas Romos ka 
talikų tarpe ir trys, susideginę 
lietuviai galbūt reiškia naują 
sprogstamą problemą Krem
liui.

Nuo praeito kovo mėnesio, 
kai daugiau kaip 17,000 lietu
vių katalikų kreipėsi su peti
ciją į Sovietų vadovybę, skųs
damiesi dėl diskriminacijos 
prieš jų bažnyčią, pranešimai 
apie neramumus darosi kas 
kart dramatiškesni.

Oficialia (valdiška) nuomo
ne, lietuviai neturi pagrindo 
skųstis dėl jų religijos arba jų 
tautinių aspiracijų persekioji
mo. ^Sovietų informacija (me
dia) skelbia, kad pirmasis, nu
sižudymo auka sirgo proto ne
galavimais ir kad dviejų dienų 
riaušės, vykusios po susidegi
nimo, buvo “chuliganų ir ne
pilnamečių dykaduonių” iš
daiga.

Lietuviai šaukiasi laisvės
Kiti nurodo visiškai skirtin

gą tų riaušių vaizdą, kaip jos 
prasidėjo gegužės mėnesi, kai 
Kaune, antrajame Lietuvos did 
miestyje susidegino 20-metis 
Romas Kalanta.

Jie nurodo, kad jaunieji de
monstruotojai šaukė “Laisvės 
Lietuvai” ir kad keli šimtai 
buvo suimti ir kad neramumus 
numalšino ne — lietuviški pa
ra truperių vienetai.

Jauna Izraelio kariuomenės narė paruošiama šokimui su parašiutu

* Valdžios autoritetai vėl buvo 
.sukrėsti kitu priešsovietišku 
•prasiveržimu per tarptautini 
rankinio kamuolio turnamen- 
tą respublikos ■ sostinėje Vil
niuje praeitą mėnesį. Prane
šimuose sakoma, kad žiūrovai 
atsisakė atsistoti giedant sovie
tų himną, plevesavo lietuviš
kos vėliavos ir dalino priešso- 
yietiškus plakatus. Apie 150 
asmenų buvo suimta. Jų tarpe 
nedaug bebuvo tokių, kurie 
patys betarpiškai atmintų par
tizanini prieš sovietus sąjūdi.
■ Antrasis savižudys, žinomas 
tik pavarde Stonis, susidegi
no gegužės 29 d. kai policija su
laikė ji ir tris jo draugus, ban
džiusius iškelti Lietuvos vėlia
vą Varėnos miestelyje, esan
čiame Lietuvos pietryčiuose.

į BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE",— TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Trys jauni dviratininkai 
apvažiavo Michigan ežerą

Dviračių madai smrakiai 
plintant, prasideda ir tolimų 
kelionių dviračiais dažnėjimas. 
Trys čikagiečiai jaunuoliai — 
du po 16 ir trečias 14 metų am
žiaus pasiėmę tik 100 dolerių ir 
būtiniausius reikmenis išva
žiavo dviračiais birželio 30 die
ną ir apvažiavę aplink ežerą 
1,200 mylių grįžo atgal į Chica- 
gą liepos 25 d. Laikas pasitai
kė netikęs, nes visą kelią per 
Wisconsiną ir Michiganą veik 
visą laiką lijo.

Jie jau-pernai buvo tą kelio
nę pradėję, bet vienam apsir- 
gus, grįžo dar toli nenuvažia
vus.

■NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS 1R BIČIULIS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: į

DOVYDAS F. GAIDAS GERALDAS F. 0A1M1D J
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte.
Apie senui Laikus.

( Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersanieni
Poezija ir pasakos yra vaikų megstanu ne mažiau kaip žaidimai 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų musų mažie 
tems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl.t telpa 6 pasakos ir DVY 
>IUK£S, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaJcų pasaulio. Abi gausiai iliu> 
iruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dot

2. Vanda Frenkienė - Vaitkevičienė, 3OKOLADIN1S KitKBLiS, pasaka 
našiesiems. Jūratės Ei d ūkai tęs iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra 
bis leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams Dail V, SLmai> 
cevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Staeė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUMė. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemeje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 del.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poeesa. 118 pal., M/X).
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytoją >-gos premi

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitėj, kaip pasakot 
/alkams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuviška knygą. Jei tėvai išbalansuo 
:ų vaikams perkama* dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk. 
ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

Ji A D J I 1 N O l»

X7» S*. HALSTED CHICAGO, ILL. 60618.

. JOSEPH MIŠKINIS
s Gyveno 6328 So. Albany Ave.

Mirė 1972-m. liepos 24 dieną, 7:55 vai. vakaro, sulaukęs 78 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Ukmergės mieste.

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

Haymond, duktė Aldona Naujokas, žentas Frank, 8 anūkai ir kiti gi
minės,. draugai bei pažįstami. i ’<

Lietuvoje liko brolis ir sesuo.
Priklausė Marquette Parko Lietuvių Namų Savininkų Organizacijai. 

Kūnas -pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioje, 6845 S. Western Av. 
šeštadienį, liepos 29 d. 11:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios i I

šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 1
bus laidojamas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi ą. a. Joseph Miškinio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar- I 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
sūnus, dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600

Gen. Št. Aviacijos Pulk. JUOZAS RAPŠYS,
Gyveno 7131 So. Richmond St.

Mirė 1972 m. liepos 24 d. 7:58 vai. vakaro, sulaukus 73 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoj, Panevėžio apskr., Graščių kaime.

Amerikoje išgyveno 23 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Konstancija, 3 sūnūs — Rimvydas-Jonas. 

jo žmona Vida, Vidmantas, jo žmona Anne ir Gintautas, jo žmona 
Lorna; 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 šęima.

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

Priklausė Lietuvos Savanorių Kūrėjų Sąjungai, LKS Ramovei, 
Lietuvių Ąero Klubui, Ateitiitinkams Sendraugiams^ Panevėžiečių 
Klubui ir Lietuvių Fondui. . . . ,

Ketvirtadienį, liepos 27 d., 2:00 vai. popiet, kūnas bus pašarvo
tas Petkaus - Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St,

šeštadieni, liepos 29 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas is koplyčios 
į šv. P. Marijos Gimimo parapijįos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
dus laidojamas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vfci a. a. Juozo Rapšio gimines, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį ptarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnūs, marčios, anūkai ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. Tel. GR 6-2345
*lji i._i iiiiĮrj j. l ž.n~ —llįh jj~ nrzj.L ill, iiiiinjwiiwaii^ii wwsihwiii hipii iiijiiiinwImr

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLI čiOb

NARI/I: AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS DltNA 
JR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČ'Af 

VISOSE MIRSTO 
DALYSE

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

Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Hi. Phone: OLynipic Z-10U3

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAros 7-1134-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
> (LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-191J

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Cape Girardeau aerodromo tarnautoja tą darbą dirba tik vasaros 
metu, o žiemą studijuoja universitete dramos skyriuje. Virginija 

priima iš lėktuvo piloto gazolino užsakymą.

aiškinti dėlko jie tokius faktus 
iki šiol slėpė.

Spėjama, kad dabar ši byla 
bus greitu laiku baigta, grei
čiausiai ją išmetant

TRUMPAI
teta*._________________________

1L.X

IŠ CHICAGOS IR 
APYLINKIŲ

O

NAUJI ĮRODYMAI 
“PANTERŲ” BYLOJE
Nuo 196$) metu gruodžio mė

nesio besitęsiančioje byloje dėl 
nušovimo dvieju “Juodųjų 
panterų” vadeivų netikėtai at
rasti Įrodymai, kurie, atrodo, 
visiškai pakeis visų teismo ei-

Chicagos policija naktį i 1969 
m. gruodžio 4 d. užklupus 
“Juodųjų panterų” būstinę 2337 
W. Monroe St. susišaudyme 
buvo nušauti “panterų” vyr. 
vadas Fred Hampton ir jo pa
dėjėjas Mark Clark. Ilgoje by
loje buvo nustatyta, kad “pan
teros” paleido tik vieną šūvi, o

policija 100 šūvių. Po susišau
dymo išlikusieji 7 “panteros” 
teismui prisiekė, kad jie ne tik 
nešaudė, bet ir ginklų neturė
jo. Buvo iškelta byla prieš pa
tį valst prokurorą Hanrahaną 
ir panterų užklupime dalyva
vusius 12 policininkų, kalti
nant kad jie “darė obstrukci
jas teisingumui’, tai yra “slė
pė faktus”.

Netikėtai paaiškėjo, kad 
“panteros” ir jų advokatai darė 
obstrukciją ir slėpė nuo teismo 
faktus. Atrasti bylose Įmaišy
ti keturių “panterų” pasisaky
mai savo advokatams, kad tą 
gruodžio 4 d. naktį, jie turėjo 
ginklus ir arba patys šaudė ar
ba matė kaip kiti panteros šau
dė.

Teisėjas Philip Romiti šau
kia “panterų” advokatus pasi

— Vaclovas Dalinkevičius iš 
Marquette Parko apylinkės 

iLVLS-gos Chicagos skyriaus 
J pirmininkas atostogauja Atlan 
tie City, N. J. šiame kurorti
niame mieste prie pat Atlanto 
vandenyno gyvena kelios de
šimtys lietuvių.

— Rugpiūčio 2 d. Marquette 
Parke bus viešas nemokamas 
koncertas Chicagoland Artists 
ansamblis išpildys amerikie
čių kompozitorių kūrinius. Di
riguos Paul Barber. Pradžia 
7 vai. vak. įprastoje koncertų 
vietoje.

— Evergreen. Parko plazoje 
dabar yra kilnojama nepiktų 
žvėrelių paroda vaikams.

— Illinois Švietimo Superin
tendentas specialiu raštu pa
reiškė, sen. Frank D. Savickui 
padėką už nepartini rūpestį 
švietimo reikalais ypatingai 
už pastangas paskirti lėšas luo 
šųjų vaikų mokykloms.

— Linda Makėnatiė iš Chi
cagos pietvakarių apylinkės 
baigė St. Xavier kolegiją baka
lauro laipsniu.

— Al Augimas iš Marquette 
Parko apylinkės gavo valstijos 
stipendiją suaugusiems tęsti 
pedagogikos studijas. Jis ge
rai išlaikė Įstojamuosius egza
minus ir buvo pažangus moks
le pirmuose semestruose.

— Charles Petrauskis, Rice 
aukšt. mokyklos abiturientas, 
gavo Illinois valstijos stipen
diją.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių RUkh

RELIABLE WOMAN 
To clean small Motel in 

West suburb. 
Call 345-4768

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

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

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ 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.

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

— Cicero lietuvių respubli
konų Partija š. m. rugpiūčio 
1 d. (antradienį) 7:30 v. vak. 
ruošia 1922 m. Lietuvos Kons-j 
titucijos penkiasdešimtmečio 
sukakties minėjimą, kuris 
įvyks Cicero Respublikonų sa
lėje, 5146 W. Cermak Rd., Ci
cero, III. 1922 metų Konstituci
jos klausimu kalbės prof. M. 
Mackevičius. Dabartiniais Lie
tuvos valstybinės padėties klau 
simais pranešimą padarys 
Cook County prokuroro padėj. 
ir ALT vicepirm. dr. K. Šidlau
skas. Visuomenė yra kviečia
ma gausiai dalyvauti (Pr.)

PETRAS SIMONĖLIS 
tvarkys ir prižiūrės automobi
lių trafiką Naujienų piknike. 
Kartu su juo dirbs šie Ameri
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.

NAUJIENŲ PIKNIKO 
TALKININKAI

ŠĮ sekmadienį, liepos 30-tą 
dieną, Bučo Sode vykstančiame 
Naujienų piknike dirba šie tal
kininkai:

1. Juozas Skeivys
2. Juzė Gulbinienė
3. Vincas Maukus
4. K. Rožanskas
5. Ksaveras Kaunas
6. P. Stulga
7. Uršulė Dambrauskienė
8. Josephine Kriščiūnienė
9. V. Džiuvė

10. Pranas Aglinskas
11. Eleonora Lukienė
12. G. Mališauskas
13. A. Stakėnas
14. J. Zagajauskienė
Visus prašome sutartu laiku 

būti darbo vietoje.
Komisija Piknikui Ruošti

LOOP RESTAURANT
CAPACITY 350.

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

973-4770
Mr. STARK

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS -
4444 So. WESTERN AVE.

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

DEL AUKŠTOS KOKYBES, KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų ^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

FURNITURE AND FIXTURES 
______ Rakandai Ir {rengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ RALDAT 

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

___lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR &4421
6200 So. V7ESTERN AVE.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOSIMČLAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
MARQUETTE PARKE 

arti 69-tos gatvės geras 4 kambarių 
namas. 

Gera proga, pigus.
GLOBE R. E. — PR 8-6916

MARQUETTE PARKO APYLINKĖJE 
savininkas parduoda 2 butų po 4 kam
barius modernų mūrinį namą arti 
73-čios ir California Ave. Atskiros 
šildymo sistemos kiekvienam butui. 

Skambinti 434-5931
arba po 6 vai. vak. PR 8-6370

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.

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te PotVp onn

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

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

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
Šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $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. Pa
jamų apie $23,000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. į

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.

V. VALANTINAS

— Švento Kazimiero Lietu
vių kapinių sklypų savininkų 
gegužinė Įvyks 1972 m. liepos 
30 d. 12 vai. dieną, Onos Bruz- 
gulienės sodyboje, prie Lietu
vių Tautinių kapinių. Prityru
sios šeimininkės pavaišins ska
niais lietuviško skonio valgiais. 
Ištroškusiems atsigaivint veiks 
sunkiųjų ir lengvųjų gėrimų 
baras, šokiams gros žinomas 
ir visų mėgiamas Jurgio Joni
ko orkestras. Bus dovanų pa- 
skirstimas ir kitų pramogų. 
Atvykite su šeimomis kartu su

Maisto kainos tebekyla
Agrikultūros departamento 

pranešimais, maisto karnos 
per praeitą birželio mėnesį pa
šoko daugiau kaip per visus ki
tus praeitus 4 mėnesius. Ben
drai per tą mėnesį kilo 0.9 nuo
šimčio. Labiausiai pakeltos 
mėsos ir daržovių kainos.

Departamento apskaičiavi
mais, maisto “krepšis” 4 na
rių šeimai per birželio mėnesį 
pabrango 11 dolerių.

| Tik vasario mėnesio kainų 
pakilimas buvo dar didesnis už 
birželio. Per kovo ir balandžio 
mėnesius kainos buvo numa
žintos 0.4% ir 0.7, bet gegužės 
mėnesi jau pakilo 0.4 nuošim
čio. ų

Chicago Tooday bendradar
bis Jack Mabley rašo, kad “esa
me laimingi, kad supermarke
tai pradėjo tarp savęs kariau
ti”.

“Jei ne tas karas”, rasoWall 
Street Journal, kainos tikrai 
būtų šiandien nebepasiekia- 

'mos’’.

Savo naminę vaistų spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už 
aikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
's: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
eniynas; patikrint* visus užrašus, 

kad^ neįvyktų klaidų, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa- 
>ildyti, kad būtum bet kokiam neti- 
cėtumui pasiruošęs.

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

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

TEL. — 776-3888
Anicetas Garbačiauskas, sav

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980 
________________________________2

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

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tai.: REpublIc 7-1941
f

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

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

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių 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 
Ruko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

mumis praleisti kelias valan
das gražioje gamtoje ir gryna
me ore. Atvykite, būsite paten
kinti, nesigailėsite. (Pr.)

Su Australijos lietuviais 
sportininkais viešas atsisveiki
nimo pobūvis — vakarienė yra 
rengiama šeštadienį, liepos 29 
dieną Tautiniuose Namuose, 
6422 So. Kedzie Avė.

Pradžia 7:00 vai. su koktei
liais. Vakarienė — 8:00 vai.

Šokiams gros Neolituanų or
kestras.

Stalus užsakyti ir bilietus ga
lima gauti J. Vaznelio prekybo
je. 2501 W. 71 St. (tel. 471-1424) 
arba skambinant tel. 582-5939.

(Pr).

Nužudytos 4 merginos
Liepos 18 d. netoli Kalama

zoo, Michigane, rastos savo 
automobilyje pasmaugtos dvi 
čikagietės jaunos merginos, 
Linda Klark, 19 metų, ir 
Claudia Bidstrup, 19, kurios iš 
Chicagos buvo išvažiavusios 
prieš keletą dienų.

Vos kelioms dienoms praė
jus po šio radinio, netoliese 
nuo Kalamazoo, prie Muske
gon , Mich, rastos nužudytos 
kitos dvi jaunos moterys, ku
rių lavonai buvo tiek sugędę, 
kad nebebuvo galima atpažin
ti net kokiu būdu jos žuvo. Spė
jama, kad jos buvo nužudytos 
mažiausiai prieš devynetą mė
nesių. Jas atrado miškingoje

A. A L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

■ i .........

TERRA
Brmgenybės, Lilkrodzlil, Dovanot 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST.f CHICAGO

Telef. 434-4660

M. A.ŠIM KUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.
y

HELP STRENGTHEN 
AMERICA'S PEACE POWER 
BUY U.S. SAVINGS BONDS 1 

**★**★*★★***

vietoje apie 200 pėdų toliau nuo 
veik nevartojamo kelio Į Dal
ton miestelį arti Twin Lake.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE"

Smokey’s friends 
don’t play 

with matches!

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

BUY U.S.
SAVINGS
BONDS

•WHERE YOU BANK OR WORK

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3?08’/2 W. 95th St. j 

GA 4-8654
I

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

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

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

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,$00. < - /

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

TEL. 436-7878

BELLWOOD VICINITY
By owner—9 year brick ranch, 3 
bedrooms, full basement, rec. room, 
2 baths. Built-in oven & range. Cent
ral air. Walk to schools and train. 
Mid 30’s. 544-7864.

GAGE PARKE
Savininkas parduoda geroje vietoje 
prie bažnyčios ir mokyklų 2 butų 
mūrini namą su beismentu, 2 masi
nu garažas. Prie 55-tos ir Washtenaw 

Skambinti 436-2793.

SAVININKAS PARDUODA 4 mie
gamųjų mūrinį bungalow su 1% vo
nios, užbaigtu šeimos kamb. Kabine
tinės virtuvės su Įmontuotomis viri
mo ir kepimo krosnimis; 2 mašinų 
garažas. $26.500. Teirautis angliškai. 
Tel. 261-1547.

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, inž. ar 
daktarui.. Marquette Parke. $44.900.

2 AUKŠTU 2 BUTU mūras, platus 
lotas. Garažas. Arti mūsų. $22.000.

7 KAMBARIU 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 70-tos ir Western. $19.500.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Maruuette Parka. $10.000.

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

10 BUTU MORAS, anie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL, — FRIDAY, JULY 28, 1972




