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SĄMOKSLĄ PM® MAO IR JO ŽUVIMĄ
PEKINAS. — Kinijos partijos pirmininkas Mao Tse Tungas 

pirmą kartą atidengė žinią, kuri gandų formoje vakaruose jau 
buvo žinoma, kad jo buvęs draugas ir numatytas įpėdinis, gynybos 
ministeris, maršalas Lin Piao užsimušė lėktuve, bėgdamas iš Ki
nijos po nesėkmingo bandymo perimti Kinijos valdžią ir įsteigti 
karinę diktatūrą. Mąo papasakojo apie tą nepavykusį perversmą 
Ceylono premjerei Bandaranaike ir Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeriui Schumanui, kada jie lankėsi Pekine. Vakar Kinijos 
ambasada Alžire irgi oficialiai patvirtino žinią, kad Lin Piao žuvo 
lėktuvo nelaimėje, bėgdamas į Sovietų Sąjungą.

Mao pasakojimu, Lin Piao su
gebėjo įvesti j valdžios įstaigas 
daug savo šalininkų. Įsistipri
nęs, jis susikirto su vyriausy
bės nariais dėl daugelio klausi
mų vidaus ir užsienio politikoje. 
Jis buvęs priešingas santykių su 
JAV pagerinimui ir komunistų 
partijos perorganizavimui, ku
riame jis įžiūrėjęs grėsmę ar
mijos dominavimui Kinijos pro
vincijų tvarkyme.

Kinijos partijos dokumentas 
iš sausio 13 -d. irgi jau pasiekė 
vakarus. Dokumente smulkiai 
aprašomas Lin Piao perversmo 
organizavimas. Su Lin Piao bu
vęs ir Chen Po Ta, buvęs Mao 
sekretorius. Prie sukilėlių pri
sidėjęs armijos štabo viršinin
kas, aviacijos vadas ir laivyno 
politinis komisaras. Buvo įvelta 
Lin Piao žmona ir sūnus. Sukilė
liai tikėjosi ir sovietų paramos. 
Slaptuose sąmokslininkų susira
šinėjimuose Mao Tse Tungas va
dinamas kodu — “B-52”. Jis va
dinamas nauju kinų imperato-

- rium, kurio net sūnus iš proto iš
ėjo dėl tėvo kaltės. Visi buvę 
Mao draugai esą dingę ar kalėji
muose. Dėl to atėjęs laikas iš
vaduoti Kiniją nuo Mao.

Dokumentas neskelbia, kaip 
sąmokslas buvo išaiškintas tik 
tiek, kad sąmokslininkai, pasiė
mę karo aviacijos lėktuvą bėgo 
į Sovietų Sąjungą, bet lėktuvas 
nukrito ar buvo numuštas virš 
Mongolijos, kur žuvo 9 asmenys, 
jų tarpe Lin Piao.

I

Uostų unija 
nebaigė streiko

LONDONAS. — Nors Brita
nijos vyriausybė nusileido uni
joms ir paleido 5 suimtus uostų 
darbininkų vadus, uostų unija 
streiko dar neatšaukė, bet toliau 
streikuoja. Kitos unijos sugrįžo 
į darbus ir vyriausia vadovybė 
atšaukė pirmadienį numatytą ge
neralinį streiką, tačiau juostų 
darbininkai, jų tarybai nubalsa
vus 38-28 balsais, 18-kai susi
laikius, nutarė tęsti streiką, kol 
nebus išspręsti visi uostų dar
bininkams svarbūs klausimai.

Vyriausybės ir unijų centro at
stovai veda su uostų unijos va
dais derybas. Vadai norėtų strei
ką užbaigti, tačiau nariai, dar 
pikti dėl kelių darbininkų suė
mimo, nenori su vyriausybe ko
operuoti.

WASHINGTONAS. — Sena
torius Allen Ellender mirė su
laukęs 81 m. Jis nuo 1937 m. bu
vo perrenkamas Louisianoje ir 
buvo senato pirmininku, trečiu 
iš eilės kandidatu į JAV prezi
dento vietą. Vakar senatas iš
rinko Mississippi sen.. East
land savo pirmininku.

LUCCA. — Italijoje posėdžia
vo Prancūzijos prezidentas Pom
pidou su Italijos prezidentu Le-Į 
one ir premjeru Andreotti. •_

SAIGONAS. — Praėjusią sa
vaitę P. Vietname žuvo 10 JAV3 
kareivių ir 9 buvo sužeisti. Pietų 
Vietnamas neteko 630 užmuš
tais ir 2,373 sužeistais.

WASHINGTONAS. — Penki 
žinomi amerikiečiai, ispanų kil
mės/endorsavo prezidentą Nixo 
ną ir ragino visus ispanų kilmės 
Amerikos piliečius balsuoti už 
jį. Nurodomi geri prezidento 
santykiai su Meksikos vyriausy
be, naujos programos Puerto 
Ricos salai ir kubiečių pabėgė
lių globojimas.

PRAGA. — 
už veiklą prieš 
tas Jan Sabata, 
vijos komunistų sekretoriaus sū
nus. Jis gavo du su puse metų 
kalėjimo.

WASHINGTONAS. — Ameri
kos užsienio prekyba ir birželio 
mėn. turėjo deficitą — 590 mil. 
dol.

Čekoslovakijoje 
valdžią nuteis- 
buvusio Morą-

Ponia McGovern, demokratę kandidato j prezidentus žmona, svajoja 
kad neblogai būtu persikraustyti iš nedidelio P. Dakotas miestelio i

Baltuosius Rūmus. <

Pentagono žvalgyba paste
bėjo, kad sovietai iš Egipto iš
veža savo geriausius ginklus, 
kuriuos ten naudojo tik rusų įgu
los. Išvežami ir Mig-23 lėktu
vai, kuriais egiptiečiai dar ne
skraidė.

♦ Kubietis, Detroito mecha
nikas, buvo nuvykęs į Kubą, iš 
kur su laivu parsivežė 13 pabė
gėlių, jų tarpe savo tėvą ir mo
tiną. ši gelbėjimo kelionė truko 
13 dienų.

Fischeris laimi
REYKJAVTKAS. — Ameri

kietis šachmatų genijus Fische
ris aštuntą pasaulio čempionato 
partiją su čempionu Boris Spass- 
kiu lengvai išlošė po 37 ėjimų. 
Ekspertai sako, kad Spasskis ga
lėjo pasiduoti jau po 17 ėjimų, 
nes jo pozicija tuo metu buvo 
beviltiška. Rezultatas varžybose 
yra 5-3 Fisherio naudai. Jis turi 
gauti dar septinis su puse taško 
ir taps čempionu. Spaskiui rei
kia 9, kad pasilaikytų čempiono 
titulą.

Fischeris šią partiją pradėjo 
P-QB4 — nuo karalienės rikio 
per du langelius. Kaip statisti
ka rodo, Fischeris šį ėjimą tur
nyruose yra panaudojęs tik vie
ną kartą, prieš rusų didmeisterį 
Lev Polugajevskį prieš dvejis 
metus. Tada partija buvo baig
ta lygiomis.

Spasskis šioje partijoje po 
kiekvieno netikėto Fischerio ėji
mo labai ilgai galvojo ir jam lai
ko partijai baigti buvo likę tik 
15 min. Fischeris žaidė su Spass- 
kiu, kaip katė su pele.

Pabrėžtina, kad Fischeris lei
do šią partiją" filmuoti ABC ka
meroms. Charakteringa, kad iš 
keturių sovietų korespondentų 
Islandijoje trys jau išvyko na
mo, palikdami vieną.

Daugiaunarkotikų 
is Pietryčių Azijos 
WASHINGTONAS. — Vy

riausybės narkotikų agentūra 
pripažino, kad narkotikų kiekis, 
kuris į Ameriką ateina iš Pietry
čių Azijos, yra didesnis, negu 
anksčiau buvo galvota. Dar ne
seniai kongrese kalbėjęs Nelson 
Gross pareiškė, jog iš Pietryčių 
Azijos įplaukia tik 5 ar 10% vi
sų Amerikoje sunaudojamų nar
kotikų. Dabar prieita išvados, 
kad tas nuošimtis yra didesnis.

Narkotikų biuras sako, kad 
heroino ar morfino siuntimas į 
JAV yra organizuojamas dau
giausia kiniečių biznierių, gyve
nančių Laose, Tailandijoje ir 
Hong Konge. Nemažai heroino 
atgabena kinų laivų jūreiviai, 
kurie pabėga iš laivų Amerikoje. 
Heroinu jie užmoka savo pri- 
glaudėjams, darbo parūpinto- 
jams Amerikoje. Per paskutinius 
metus iš laivų pabėgančių kinų 
skaičius Amerikoje ir Kanadoje 
gerokai padidėjo. Balandžio 7 d. 
buvo suimti 8 - kinai, daugelis 
turėjo heroino. Balandžio 11 su
imti 7 kinai, iš viso turėjo 11 
svarų heroino.

Heroinas iš Azijos įplaukia 
Amerikon per Seattle, Portland, 
New Orleans, Baltimore ir Phi- 
ladelphijos uostus, šmugelis vyk
sta San Francisco, New Yorko, 
Miami ir Vancouverio uostuose.

Daugiau kareivių 
i Šiaurine Airija 
C C VC

LONDONAS. — Britanija at
siuntė į šiaurės Airiją dar 4,000 
kareivių ir dabar ten turi re
kordinį skaičių — 21,000. Prieš 
teroristus bus griebiamasi griež
tesnių žygių ir katalikų rajonai 
bus krečiami, ieškant teroristų 
ir jų ginklų sandėlių.

Belfasto centre sprogo kelios 
bombos. Protestantų rajone ras
tas vieno vyro lavonas. Du ka
talikai buvo rasti degančiame au
tomobilyje negyvi.

Vyksta ieškoti 
“nusikaltimų”

MASKVA. — Buvęs demokra
tų valdžios vbalstybės prokuro
ras Ramsey Clark atvyko į Mas
kvą, iš kur jis skris į Hanojų. 
Jis yra narys tarptautinės gru
pės, kuri ištirs, ar tikrai Ame
rikos lakūnai bombarduoja š. 
Vietnamo upių pylimus ir už
tvankas. Neabejojama, kad gru
pe, pasivadinusi “Tarptautine 
Komisija Tirti Amerikos Nusi
kaltimam Indokinijoje”, suras 
naujų kaltinimų.

šioje grupėje yra, be Ramsey 
Clark, dar penki asmenys. Jie 
išbus š. Vietname dvi savaites. 
Komisijoje yra ir sovietų gydy
toja Inn Kolešnikava. Tos ko
misijos centras yra Stokholme, 
Švedijoje.

jokių derybų
KAIRAS. — Egipto preziden

tas Sadatas atmetė Izraelio 
premjerės Meir pasiūlymus pra
dėti derybas dėl taikos. Jis pa
reiškė, kad Egiptas negali derė
tis, kol jo žemės yra okupuotos. 
Ar Amerika derėjosi su japonais 
po Pearl Harbor puolimo? — 
klausė savo kalboje Sadatas. De
rybos su Izraeliu esamose ap
linkybėse reikštų Egipto pasi
davimą ir pralaimėjimo pripa
žinimą, ko Egiptas niekada ne
darys, pabrėžė Sadatas.

Egipto spauda, irgi, nerodo 
didesnio dėmesio premjerės Gol-j 
dos Meir pasiūlymams “ieško
ti naujų kelių”. Egipto “Gazet
te”, leidžiamas anglų kalba, sa-'i 
ko, kad negalima kalbėti apie ly- 
gybę Meir pareiškė, kad rei
kėtų susitikti ‘lygus su lygiu, 
kada Izraelis sėdi arabų žemė-į 
se. Kur čia lygybė, kada ir Iz
raelio ir Amerikos pareiškimais, 
Izraelio karo mašina taip gink
luojama, kad jos pajėgumas bū
tų aukštesnis už visų arabų ša
lių, kartu paėmus, sako “Gazet
te”.

4 Britanijos uostų darbinin
kams streikuojant, prancūzai ir 
italai uostu darbininkai atsisa
kė iškrauti ar pakrauti laivus, 
plaukiančius iš Britanijos ar į ją.

4 Buvęs prezidentas Johnso-
nas buvo išleistas iš ligoninės ir 
sugrįžo į savo ūkį.

4 Argentinoje mergina, tero
ristų grupės narė, nušovė polici
ninką. Neramumai prasidėjo ar- 
gentiniečiams minint 20 metų 
sukaktį nuo Eva Peron mirties.

4 Pentagono žiniomis, Vene-
cuela užsakė Prancūzijoj moder
nių ginklų už 60 milijonų dole
rių. Vidutinio dydžio prancūzų 
tankai esą greitesni už ameri
kietiškus. Pernai Pietų Ameri
kos valstybės ginklų pirko už 900 
mil. dol. Iš tos sumos tik 130 
mil. dol. teko Amerikai. Du treč
daliai ginklų užsakymų teko 
Prancūzijai.
4 Iš komunistinių šalių atėju

si žinia sako, kad sovietai šiom 
dienom pradės naują didesnį erd
vės skridimą.

4 Trys Čikagos laikraščių re
daktoriai rugsėjo mėn. važiuos Į 
komunistinę Kiniją su 22 ame
rikiečių delegacija. Iš Čikagos 
ten vyksta Sun Times, Chicago 
Tribune ir negrų Daily Defen
der redaktoriai.

4 P. Vietname, Mekongo del- 
toje’žuvbamėriklėlis patarėjas 
Rudolph Kaiser; užpultas Viet 
Congo grupės, išbuvęs Vietname 
virš 10 metų.

4 Hanojaus žinių agentūra 
pagyrė sen. McGovern politiką 
Vietnamo atžvilgiu. Jo laimėji
mas demokratų konvencijoje ro
dąs, kad Amerikoje vyrauja Mc- 
Governo nuomonė.

4 Dr. Kazys Bobelis, Alto pir
mininkas, ketvirtadienio naktį 
grįžo iš Washingtono. Jam teko 
gana ilgai išsikalbėti su respu
blikonų partijos pirmininku sen. 
Dole ir respublikonų partijos 
platformos apklausinėjimų tvar
kytoju, kongreso atstovu Peter
son. Sen. Dole patvarkė, kad 
platformos komitetui praneši
mus apie Lietuvos reikalus pada
rys Dr. Bobelis ir Dr. Genys. 
Jiems buvo paskirtas laikas rug
piūčio mėnesio viduryje.

♦ Washingtone liepos 28 d. ... ,. , ~„ , . r> j i iškelia nepaprasta Sovietu Są-Raybum saleje įvyko Bendro .
Baltijos Komiteto suruoštas priė- 
faiimas, kuriame dalyvavo 44 
kongreso atstovai ir Valstybės 
Departamento pareigūnai. Jų 
tarpe buvo p. Baker, Rytų Euro
pos Departamento direktorius ir 
Martin. Buvo paminėta Lietu
vos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybės pripažinimo Ame
rikoje 50 metų sukaktis.

-----

Romas Kalanta, kurio fotografiją 
pirmi išspausdino italu laikraščiai. 
Jo didvyriška savižudybė už Lietu
vos laisvę atkreipė pasaulio dėmesį į 

rusu pavergtą Lietuvą.

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas ketvirtadienį tu
rėjo netikėtą spaudos konferenciją, kurioje gynė savo politiką 
Vietname ir prašė karo kritikų kongrese ir krašte nesukelti Ha
nojaus vadams “nepagrįstų vilčių”. Įvairūs reikalavimai tuoj už
baigti karo veiksmus tik atneša priešui sąmyšį ir gali prailginti 
patį karą. Kalbėdamas apie gerai organizuotą komunistų propa
gandą apie “pylimų bombardavimą” prezidentas paminėjo ir JT 
sekretoriaus pavardę, sakydamas, kad “naivūs” žmonės tiki prie
šo propagandai, kad Amerikos-lakūnai tyčia daužo upių užtvankas.

Prezidentas pabrėžė, kad Ame
rikos politika buvo ir yra ne
daužyti civilinių taikinių, šis 
susivaldymas turėtų gauti pa
gyrimų, o ne puolimų. Jei Ame
rika tikrai norėtų pulti pylimus, 
“mes juos pašalintumėm per sa
vaitę”, pareiškė ^prezidentas. 
“Mes nenaudojame savo didelės 
galios, kuri galėtų šiaurės Viet
namą užbaigti per vieną popie
tę”, pasakė prezidentas.

Toliau prezidentas pareiškė 
nuomonę, kad reikėtų užbaigti 
naudoti dvigubą mastelį sau ir 
priešui. Jungtinių Tautų sekre
torius, pasigriebęs priešo inspi
ruotą propagandą, puolė Ame
rikos bombardavimus. Niekada 
nei vieno žodžio nebuvo pasaky
ta apie komunistų bombardavi
mus civiliniu taikiniu Pietų 
Vietname. Ambasadoriaus Bun
kerio žiniomis, P. Vietname apie 
45,000 civilių žuvo arba buvo 
sužeisti nuo šiaurės Vietnamo

WASHINGTONAS. — Sen. 
Eagletonas, iki šiol mažai žino
mas senatorius iš Missouri, stai
ga labai pagarsėjo, kai demokra
tų partija jį pasirinko kandida
tu į viceprezidentus. Sensaciją 
sukėlė jo prisipažinimas, kad jis 
net trim atvejais gydėsi psichi
atrinėje ligoninėje. Užvakar žur
nalistas Andersonas paskelbė, 
kad Eagletonas kelis kart buvo 
policijos suimtas už vairavimą 
automobilio girtame stovyje.

Sen. Eagletonas paneigia, kad 
jis kada būtų buvęs suimtas.

• Patikimi stebėtojai šioje de
mokratų1 kandidato istorijoje 
įžiūri dvi jiepataisomas klaidas. 
Viena yra ta, kad sen. McGovern, 
ieškodamas sau partnerio atei
nančiuose rinkimuose, neišnagri-
:-nėjo visų* "Eagietono-gerų jų ir J,nWz^°^-PT2dįįpsx#.b.4įandžio 1
blogųjų pusių, pasirinko jį ne
apgalvojęs klausimo, kuris yra 
labai svarbus — ar Eagletonas 
pasiruošęs užimti, jei reikėtų, 
Amerikos prezidento vietą.

Antra demokratų klaida ta, 
kad Eagletonas pats nepapasa
kojo savo sveikatos istorijos Mc- 
Gover nui, kada tas ii kvietė bū
ti kandidatu į viceprezidentus. 
Šios dvi klaidos demokratų par
tijai pakenks rinkimuose, jei 
Eagletonas nepasitrauks iš kan
didato vietos.

d. Žuvūšiųskaičius siekia 15,000, 
benamių padaryta 860,000 žmo
nių. Neturėkime dvigubų hipo- 
kritiškų standartų, kalbėjo pre
zidentas. Amerikos susivaldy
mas, jos nuosaikumas, kurio nė 
jokia didžioji galybė nėra paro
džiusi istorijoje, šiame kare yra 
svarbiausia jo žymė. Mes ir to
liau būsime nuosaikūs, pasakė 
prezidentas Nixonas.

Sovietai didina
savo karo laivyną
LONDONAS. — Britanijoje 

leidžiamas “Jane’s Fighting 
Ships” raportas, kurį kasmet 
paruošia jūrų laivynų žinovai,

jungos karo laivų statybos pro
gramą. Sovietų laivynas jau ta
po “imperiniu laivynu”, išsi
skleidusiu po visus pasaulio van
denynus. Jokia kita šalis, jei ir 
stengtųsi, negalėtų pasivyti so
vietų povandeninių laivų skai
čiaus.

Raportas skelbia, kad sovietai 
turi 95 branduoline energija va
romus povandeninius laivus ir 
313 dyzelinių laivų, kada Ame
rika iš viso turi 130, iš jų 41 su 
atominėmis raketomis. Kada 
Amerika stato didelius laivus, 
sovietai stato mažesnius, tačiau 
panašaus pajėgumo, kaip didieji.

Šalia didelio skaičiaus povan- 
deninių laivų, sovietų karo lai- 

! vynas turi du helikopterių ne
šiotojus, 15 kreiserių, ginkluo
tų paprastais artilerijos pabū- 

, klais ir 12 kreiserių, ginkluotų 
J raketomis, 35 raketinius naikin
tuvus ir 66 naikintuvus su se
noviškais ginklais, 130 fregatų, 
258 palydos laivus, 330 minų 
gaudytojų, 200 torpedlaivių, 145 
raketinius greitlaivius ir tūks
tančius pagalbinių laivų. Be di
delių skaičių, sovietų laivai pa
sižymi ir modernumu, nes jie 
neseniai statyti.

Atsakydamas į klausimus, 
prezidentas pareiškė; kad šiaurės 
Vietnamo propaganda siekia su 
“pylimų bombardavimu” nu
kreipti dėmesį nuo savo barba
riškos invazijos, nuo visų tarp
tautinės teisės nuostatu laužy
mo karo belaisvių traktavime. Jei 
vyriausybė paklausytų rekomen
dacijų tuoj baigti karą, šiaurės 
Vietnamas tuoj perimtų Pietų 
Vietnamą ir mažiausiai milijo
nas vietnamiečių būtų pasmerk
ti sunaikinimui, visi tie, kurie 
kovojo prieš šiaurės Vietnamo 
bandymą nukariauti P. Vietna
mą.

Amerika derybose su Hano
jumi buvo labai lanksti visuose 
klausimuose, išskyrus vieną — 
reikalavimas, kad Amerika pa
darytų. ko negali padaryti patys 
komunistai - pastatyti Pietų 
Vietname komunistinę vyriausy
bę. Toks veiksmas būtų nemo
ralumo zenitas, kalbėjo prezi
dentas. nes jis pasmerktų 17 mi
lijonų vietnamiečių kraujo vo
niai. kuri sektų.

Tie. kurie sako “užbaikime 
karą”, iš tiesų siūlo “prailginti 
karą”. Derybose Amerika pada
rė labai geni karo baigimui pa
siūlymų. tačiau priešas girdi 
kongrese balsų: “Mes jums duo
sime. ko jūs norite, kodėl nepa
laukti ?”.

4. Monte Carlo teismas svars
to fotografo skundą prieš Frank 
Sinatrą, šis griebė iš fotografo 
jo kamerą ir įmetė ją j jūrą.

4 Britanijoje iš kalėjimo bu
vo paleisti penki uostų darbinin
kų unijos veikėjai ir darbininkai 
metė streiką.



JONAS A. SARKUS, PH. D.

KAS ČIA DABAR DAROSI?
,— Paskutiniu savo rašiniu 

įšokai visai be reikalo ne į savo 
sritį. Iki šiol paliesdavai įvai
rias kolaborantines linkmes ir 
užkulisius. Skaitytojai ir tikisi 
tai rasti po šia antrašte, — pa
reiškė man vienas Naujienų skai
tytojas ir bendradarbis.

Prieš keletą metų kai kurie 
vakariečių rašeivos ir net neap- 
da rūs politikieriai, vis svajoda
mi apie abipusišką mažinimą 
skirtumų tarp komunizmo ir ka
pitalizmo sistemų, pradėjo čiul
bėti Pier Ginto “Rytmečio” me
lodijomis apie Sovietų įmonių
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Naudokitės proga — skriskite papiginta 
kaina į Lietuvą rudenį ir žiemą

Walter Rask-Rasčiausko vadovaujamas American Travel Service 
Biuras šiais metais yra suorganizavęs daug grupinių kelionių į Lietuvą

Jis pirmasis pradėjo organizuoti ekskursijas i Lietuvą, tą darbą 
sėkmingai tęsia jau 11 metų. Jo kelionės tvarkingai suplanuotos ir 
visuomet vyksta sklandžiai.

Dar yra kelios vietos sekančiose ekskursijose:
CH1CAGA — NEW YORK — SPALIO MĖN. 2 D. — 15 dienai kelionė 

iŠ New Yorko $660.00 4- tax, iš Chicagos $760.00 + tax*
11 dieny Lietuvoje.

PRALEISKITE KALĖDAS IR NAUJUS METUS LIETUVOJE
CHICAGA - NEW YORK — GRUODŽIO MĖN. 21 D. — 14 dieny kelionė 

iš New Yorko $660.00 + tax, iš Chicagos $760.00 + tax* 
11 dienu Lietuvoje*

* Total tour prices are subject to airline agreement and govern
ment approval.

Dėl informacijų skambinkite ar rašykite:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 So. WESTERN AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS 60643 
Tel: (312) 238-9787

Jei planuojate bet kur keliauti, pirmiausia matykite mus.

Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti Į Ameriką,
kiame informacijas kelionių reikalais Į visus pasaulio kraštus. Parū
piname lėktuvų bilietus ir reikalingas vizas.
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EARN MORE... 
MORE OFTEN

For the individual with $5000 or more who 
»• wants the insured safety and stability 
a savings account and the maximum rate 

of.return „.investing in a Standard Federal 
Certificate Account makes sense! The 

interest rate is 6% per annum, and Standard 
Federal compounds the interest daily to 

yield an annual return of 6.18% when left to 
compound. Interest is paid monthly or 

quarterly, as you prefer. This certificate 
matures in two years.

if you have $1000 to invest in a certificate, . 
Standard Federal pays, you a big 5-3/4% per 

annum with a 1 year maturity.

(THUū: 

Savings Certificate 
2 Year Maturity 
$5000 Or More

For more information about our savings 
plans, call or stop in at Standard Federal Savings, 

the 175 million dollar savings association 
located in your neighborhood.

Savings Certificate 
1 Year Maturity 
siOOQOr More

INTEREST COMPOUNDED DAILY- 
PAID MONTHLY

Receive interest check automatically 
monthly or quarterly, or accumulate for < 

higher yield.
ASSETS.OVER $175,000,000 ^RESERVES OVER $14,900,000

STANDARD
Savings and Loan Association of Chicago

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Thursday & Friday, 9 am. to 8 p.m.

Saturday, 9 am. to 12 Noon • Wednesday, no business transacted.

posūkius link laisvės ir kapita
lizmo. Tas žinias kartojo kai 
kurie lietuviški laikraščiai. Pa
grindo tam davė 1965 m. išleisti 
nauji patvarkymai Soviet!jos ga
myklų vadovams ir planuoto
jams. Tai ir pažiūrėkime iš ar
čiau į tas gamyklas, vadovus, 
planuotojus ir naujuosius po
tvarkius, tikslu pamatyti pavir
šutiniškų stebėtojų ir galvojan
čių pagal užkulisinį kurpalį nau
jųjų politikierių klaidas.

Visa Sovietų gamyba, preky
ba bei patarnavimai seniau ir da
bar yra centralizuotai planuoja

mi ir kontroliuojami — skiriant 
žaliavas, darbo jėgą bei priemo
nes numatomai bei užplanuotai 
produkcijai. Valdžia pagal pla
ną skiria kapitalą, numato amor
tizaciją ir nustato griežtą gami- 
nųi kokybę ir kiekybę be pakei
timų teisės žaliavų įeigai ir ga
minių išeigai, be jokių teisių 
dirbantiesiems į gaunamą pelną. 
Valstybės bankai kontroliuoja 
gamyklų pinigines apyskaitas, 
kurios turi derintis pagal duo
tus planus. Su jais prasilenkia
ma teikiant trumpalaikius kre
ditus kai yra vykdomi valdžios 
propaguojami gamybos kėlimai 
virš normų prieš komunistines 
šventes. Po tokių švenčių ir spar 
tuoliško darbo, centrinės plana
vimo įstaigos patiekdavo sekan
čiam periodui aukščiausio dar
bo našumo, taupiausios žaliavų 
įeigos ir didžiausios produkcijos 
išeigos planus, nekreipiant dė
mesio, kad tai produktcijai buvo 
panaudotos visos esamos atsar
gos. čia ir prasidėdavo darbi
ninkų ir vadovybės nelaimės. 
Jos baigdavosi sabotažo pakalti- 
nimais, pažeminimais ir kalėji
mu. Planuotojai, rūpindamiesi 
produkcija, dažnai pamiršdavo 
apie žaliavas ir jų laiku prista
tymą. Dažnais atvejais spartuo- 
liškai pagamintos prekės nepa
taisomai sugesdavo dėl sandėlia
vimo ir transportacijos negala
vimų. Todėl atsargūs įmonių ve
dėjai pradėjo išleisti tik užpla
nuotą gaminių kiekį sudarydami 
neužplanuotas žaliavų atsargas 
tikslu palaikyti nuolatinumą dar
be ir užtikrinti savo laisvę bei 
egzistenciją kartu mažinant 
spartuoliško darbo paklaidas 
gamin iuose. Veik visose įmonė
se atsirado skirtumai tarp už
planuotos ir tikrumoje seančios 
produkcijos. Vis pasitaikant,

Vaizdelyje matomas vienas iš tūkstančiu namy Wyoming, Slė
nyje, Pennsylvanijoje, audros ir potvyniu sunaikintu praeito 
birželio gale. Terpe benamiais likusiu tūkstančiu žmonių yra 
šimtai lietuvi y šeimg, kuriy daugelis yra Susivienijimo Lietu
viu Amerikoje nariai, SLA Direktorių Taryba susisiekė su įvai
riomis įstaigomis gauti pašaipos nelaimingiesiems žmonėms. 
Jungtiniu Valstybių prezidentas federalinei pagalbai paskyrė 
tris bilijonus doleriu. (Tėvynė Nr. 15)

tus slapyvardžiu ir į atskirą vo

kad žaliavos ateina už kelių mė
nesių ar net visų metų, vedėjai 
pradėjo rūpintis jomis artimoje 
aplinkoje perkant, pasikeičiant 
ar skolinantis. Ne vienas jų dėl 
tos sveikos iniciatyvos yra skau
džiai nukentėjęs, kol centrinių 
įstaigų planavimo bei priežiūros 
biurokratai pradėjo suprasti sun
kią padėtį daugelių atvejų pri
vačiai užgirdami gamybos rezul
tatus ir privačią iniciatyvą, be 
kurios planai ir.įmonė būtų ka
tastrofoje.

Tas aplinkybes Sovietų vy
riausybė tik ribotai įteisino 1965 
metais išleistais bendrais po
tvarkiais, garsindamiesi, kad 
Sovietų sistema turi Įjungusi 
įmonių vedėjų iniciatyvą į pro
dukcijos. kėlimo ir kainų suma
žinimo ieškojimus su pareiga 
pranešti valdžiai apie visus at- 
siekimus. Bet įmonių vedėjai 
ir darbininkai iš senos patirties 
gerai žino, kad jų pastangos, vedė 
ir tebevedaį kėlimą darbo nor
mų taip pat į buvusius asmeniš
kus pavojus, jų neišpildant vien 
dėl sovietinės sistemos netvar-; 
kingumo teikimuose ir transpor- 
tacijoje. Tik teisė turėti žalia
vų atsargas atpalaidavo juos nuo 
nuolatinės baimės, bet kartu pa
didino neproduktin go darbo jė
gas ir išlaidaš?:bTurokratiniam 
susirašinėjime apie medžiagų 
kaitą, kuri vistiek turi derintis 
su planais, o ne su pasiūlos-pa- 
klausos ar pelno principais.

Svarbiausia, kad iš tų visų 
pastangų ir iniciatyvos darbi
ninkas tik pralaimi. Jam užkrau
nama daugiau darbo už tą patį 
atlyginimą, o krautuvėse tebedo
minuoja tik neturinčios paklau
sos prekės. Todėl 1965 m. refor-
ma buvo padaryta tik pagerin ti 
arba patobulinti esamą sistemą 
valdžios naudai ribotai legali
zuojant vedėjų veiksmus siste
mos nepajėgumo' atvejais, o ne 
tą sistemą keičiant. Yra jau pa
sitaikę atvejų, kad už per didelę 
iniciatyvą vedėjai buvo nubaus 
ti, nežiūrint gerų rezultatų. Se
nas rusiškas, pilnas cinizmo po
sakis — valdžia geriau žino — 
ten tebegalioja ir yra virš. įsta
tymų bei niekad neįgyvendintos 
propagandinės konstitucijos. To
dėl kalbėti apie pasikeitimus so
vietų ekonomijoje yra tokia pat 
nesąmonė, kaip tikėti, kad įvai
raus plauko bendradarbiautojai 
ir tiktų su sovietais statytojai 
turėtų įtakos į laisvėjimą, visai 
pamirštant žmonių pasipriešini
mus komunizmui nuo pat jo pra
džios. e

Lietuvoje deginantis laisvės 
kovotojams ir tą ugnimi skel
biant pasauliui pavojų, bendra- 
darbiautojams bei tiltų statyto
jams dūmai graužia ne širdis, 
bet tik akis ir gerkles. Jie da
bar vengia viešos veiklos, kaip 
jau ne kartą vengė atidėliodami 
niekines studijas bei paskaitas 
dėl jiems nepalankių įvykių Lie
tuvoje. Praeis laikas ir jie pra
dės vėl laipioti ant stalų ir lįsti, 
griauti bendrąsias organizacijas, 
kilnodami' “vienybės” vėliavas.
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NAUJIENAS

Literatūros 
konkursas

JAV LB švietimo Taryba jau 
prieš kelis mėnesius yra paskel
busi konkursą parašyti jaunimui 
tinkamą literatūrinį veikalą (ro
maną, novelę, apysaką).

Veikalas turi būti ne trumpes
nis kaip 150 mašinėle rašytų pus
lapių ir tinkamas dabartiniam 
mūsų jaunimui (paaugliams). 
Laimėtojui skiriama 1,000 dol. 
premija. Rankraščius, pasirašy-

ras Velykis padėti dukrelei Vel
tai prirengti laidotuvėms.

Paliko dideliame nuliūdime 
dukrelę, anūkę ir gimines. Reiš
kiu dukterei, anūkei, giminėms 
gilią užuojautą. žvalgas

ROCKFORD, ai.
Mirė Elzbieta Vaitkus Chicago j

Gimė ir augo Latvijoje, Ry
goje, pasiturinčio tėvo inžinie
riaus dukrelė, atvyko į Ameri
ką būdama jauna lietuvaitė, ap
sigyveno Chicagoje. Susipažino 
su jaunu Kvedaru ir sukūrė šei
myninį gyvenimą, užaugino duk
relę Veltą. Gražiai sekėsi jiems, 
įsigijo, gražius namus. Pagaliau 
netikėta mirtis suardė jų gyve
nimą. Kvedaras mirė, Elžbieta 
pasiliko našlė. Kaip velionė Elz
bieta paveldėjo Vaitkaus vardą 
nutylėsiu, nežinau.

Rockfordo Petras Alinauskas, 
Nauajienų skaitytojas, jaunas 
dienas praleido Latvijoje, Rygo
je, kur su Elzbieta turėjo arti
mą pažintį, patarė, kad praneš
čiau per Nauajienas apie Elzbie- j 
tos mirtį, kad sužinotų jos drau
gai pažįstami. Tankiai Petras 
su žmona laikydavo, kai buvo 
sveika ir kai sunkiai sirgo, bet 
gavo liūdną žinią, kad Elzbieta 
Vaitkus Čikagoje mirė. Tuojau 
išvažiavo su žmona Stela ir Pet

on 
investment 

account

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

liepos 30 dieną,
BUCO SODE

PIKNIKAS
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keli M^“8 savo pavardę, 
adresą bei telefoną, siųsti šiuo 
adresu; J. Vaišnys, 2345 W. 56th 
Street, Chicago, Ilk 60636. Rank
raščiams įteikti terminas — šių 
metų gruodžio mėn. 31 diena. 
Konkurso vertinimo komisijos 
pirmininku pakviestas Henrikas 
Nagys, kuris Montrealyje suda
rys komisiją. Premijuoto veika
lo spausdinimu pasirūpins Švie
timo Taryba, o su nepremijuotų, 
bet spausdintinų veikalų auto
riais bus tariamasi atskirai lei
dimo ir spausdinimo klausimais.

JAV LB švietimo Taryba

• Tas, kas niekina mokslą, 
žus per savo paties nemokslišku- 
mą_ W. Skotas

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ

PASTSEKTMA BIZNVTF

CRANE SAVINGS and Loan Association

1(1® Uli ini:
IIHI

CIM-sw*
ArtC LOy

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

mokama dviejy 
metu certifi* 

estams. Mažiau
sia $5,000 
ar daugiau

Pinigai Įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

VALANDOS: Pirmai ir ketvirt 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto —12:0Q dienos. Trečiadieniais už
daryta. ' •

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI G £ RIM A L 
VISĄ LAIKA GARSUSIS A. RAMONIO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIS- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
LIEPOS 30 DIENA VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.



ADOLFAS BALIONAS

DOLERIS IR TARPTAUTINĖ 
PINIGŲ REFORMA

Prezidento Nixono praeitų j dažnai atsiskaitydavo 
metų rugpiūčo mėn. 15 deną riais 
paskelbtas Jungtinių Amerikos
Valstybių atsisakymas nuoj auksą, pasaulio pinigų rinko- 
Bretton Wood 1945 metų susi- je susidarė tikra painiava, 
tarimo keisti kitų kraštų cent- Ypač padėtį sunkina faktas, 
rinių bankų laikomus popieri- apie 40 — 50 bilijonų popieri
nius dolerius į auksą suardė nių dolerių yra užsienyje, dau- 
visą tarptautinę pinigų atsis-jgiausia centrinių bankų sei- 
kaitymo sistemą. Per 27 metus fuose arba pas privačius asme- 
visi tarptautiniai' prekybos ir nis. Ypač jų daug yra Vokieti- 
mokėjiinų atsiskaitymai buvo Įjoję, Japonijoje, Prancūzijo- 
išlyginami auksu arba dole
riais, kurie buvo laikomi lygūs 
auksui, santykiu §35.00 = vie
nai aukso uncijai. Net komu
nistiniai kraštai tarpusavyje

dole-

Panaikinus dolerio "keitimą

je, Italijoje ir kituose Europos 
kraštuose. Tų šalių vyriausy
bės pareiškė nepasitenkinimo 
dėl Amerikos vienšališko atsi
sakymo nuo Bretton Woods

Nuo 
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

Frank Zogat, President

O

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

INSUt.D

PER ANNUM

PASSBOOK 
ACCOUNTS

NSURED

PER ANNUM 

$1000 or more 
certificates 
1 year min.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4C4fi ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 2544471

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

susitarimo. Amerikos vyriau
sybė aiškinosi, kad jos aukso 
atsargoms sumažėjus nuo 24 
bilijonų 1956 metų ligi 10 bili
jonų ji turėjusi sustabdyti do
lerių keitimą Į auksą.

Buvo taip pat aiškinama, kad 
dolerio vertė, iš tikrųjų, pagrįs
ta ne tiek auksu, kaip Jungti
nių Amerikos Valstybių eko
nominiu pajėgumu, jos pramo
nės ir žemės ūkio gamyba. Po 
ilgi) derybų 1971 m. gruodžio 
mėn. 18 d. Smithsonian Institu
te, Vašingtone buvo pasirašy
tas naujas susitarimas tarptau
tiniams pinigų atsiskaitymams 
tvarkyti. Amerika sutiko nu
vertinti doleri 8,7%. Viena 
aukso unįcija buvo prilyginta 
§38.00. Buvo naujai nustatyti 
tarp Įvairių valiutų santykiai, 
imant pagrindu jau nuvertinta 
doleri. Tačiau Amerika dabar 
nedavė pasižadėjimo keisti po
pierinius dolerius Į auksą.

Buvo galvota, kad nuverti
nus dolerį, Amerikos prekės 
užsienyje pasidarys pigesnės, 
užsienis pradės daugiau pirkti 
Amerikos prekių ir tuo būdu 
užsienyje esantieji doleriai 
pradės grįžti i Ameriką. Užsie
niečių gi prekės pasidarys 
brangesnės ir Amerika jų pirk- 
sianti mažiau. Tačiau to ne
įvyko. Priešingai, užsieniečiai 
■pradėjo dar daugiau grūsti sa
vo prekes į Ameriką, o Ameri
kos doleriai dar daugiau pra
dėjo plaukti į užsienį.

Veikiant naujam Smithso
nian susitarimui Amerika per 
pirmuosius šių metų šešis mė
nesius susilaukė didžiausią 
savo istorijoje prekybos balan
so deficitą, siekiantį 2 bilijo
nus dolerių. Taip pat nepasi
taisė ir mokėjimų balanso de
ficitas. Daugiau Amerikos do-

f 
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LIETUVIŲ MENAS
(Iš Balzeko muziejaus foto archyvų)

lerių išplaukė į užsienį, nei 
grįžo namo.

Tarptautinę pinigų rinką 
ypač sukomplikavo birželio pa
baigoje Anglų vyriausybės at
simetimas nuo neseniai pasira
šytos Vašingtone sutarties, iš
laikyti tarp atskirų kraštų va
liutų nustatytus santykius (pa
ritetus). Anglų svarui pradė
jus kristi pinigų rinkoje, ang
lų vyriausybė atsisakė palai
kyti jo kursą ir leido jo vertei 
kristi žemiau leistinos ribos 
(4%%). Mat, jei kurio kraš
to pinigas pradeda kristi rin
koje, vyriausybė, dažniausiai 
centrinis bankas, pradeda su
pirkinėti savo valiutą, mokė
damas kitų kraštų pinigais, 
pav. doleriais arba panaudo
dama savo aukso rezervus.

HIGH RATES
PAID QUARTERLY AT

BRIGHTON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

CHICAGO, ILLINOIS 60632

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

Chicago Savings
and Loan Association

PER ANNUM 

$5000 or more 
certificates 

2 year min.

MEMBER

PER ANNUM

Investment 
Bonus 

certificates

INSURED
UP TO 

520,000.

fQ PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

PER ANNUM

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dė| bet kokiy 
jūsų namo pagerinimy duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiu 
reikaly? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, Įsigykite nuosavus namus.

PAID QUARTERLYDIVIDENDS COMPOUNDED DAILY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į:

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum §1,000

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-'
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. AA, Tue*. V to 4, Thur*. A Frl. 9 to 8, S«t. 9 to 12:30

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

Anglai to nepadarė. Ang- 
. lanis leidus jų svarui svyruoti 
arba kaip bankininkai sako 

. plaukyti, tai ir kiti Europos 
kraštai bandė atsimesti nuo 
Smithsonian Institute pasira
šyto susitarimo ir leisti valiutų 
kursams laisvai svyruoti.

Šių nuotaikų Įtakoje buvo 
ir vėli jpra dėtas puolimas 
prieš dolerį. Galvota, kad ir 
doleris bus priverstas pasekti 
anglų svaro pavyzdį. Vieną 
dieną Vokiečių Bundesbankas 
turėjo priimti ir iškeisti 2 bili
jonus dolerių. Paskubomis su
šaukti dešimties finansiniai pa
jėgiausių kraštų finansų minis
terial ir centriniu banku val
dytojai aptarę dėl savo svaro 
kritimo susidariusią padėti ne
sutiko atsisakyti sutartų tarp 
valstybinių valiutų peritetų ir 
nutarė ir toliau laikytis Smith
sonian susitarimo.

Tvirtas valiutu santykių nu
statymas yra ypač svarbus Eu
ropos kraštams, Europos Eko
nominės Bendruomenės na
riams. Leidus valiutų kursams 
svyruoti, gali sugriūti taip sėk
mingai veikianti Europos Eko
nominė Bendruomenė. Už tvir
tų tarp valiutų santykių nusta
tymą ypač griežtai pasisakė 
Prancūzijos vyriausybė, Eu
ropos Ekonominės Bendruo
menės iniciatorė ir veikliau
sias jos narys. Įvykęs susitari
mas, atrodo, laikinai pašali
no tarptautinę pinigų krizę.

Tačiau vis tiek lieka neiš
spręstas pastovios ir nuloatinės 
tarptautinės pinigų sistemos 
Įvedimas, kuris pakeistų bu
vusią auksu ir doleriu pagrista 
sistema. Yra daug pasiūlymų 
ir projektų

Kai kas europiečių siūlo Įves
ti bendrą, visai Europai vieną 
valiutą, kuri atstotų dolerį, ta
čiau atskirų kraštų vyriausy
bėse nesutinka atsisakyti savo 
suvereninės teisės turėti savo 
pinigus. Tam ypač priešinga 
Prancūzija. Jau keli metai 
Tarptautiniame Pinigų’ Fonde 
(International Monetary Fund) 
veikia, t. y., specialios mokėji
mo priemonės (Special Draw
ing Rights) arba popierinis 
auksas, tačiau plačiu mastu 
šias priemones vartoti atsisa
koma. Iš ligšiolinių nuolat ve
damų derybų atrodo, kad ims 
daug laiko, kol bus pravesta 
visiems kraštams priimtina 
tarptautinė pinigų atsiskaity
mo reforma. Doleris ir auksas p

ir toliau šiuo tarpu bus naudo
jamas tarptautiniams santy
kiams išlyginti.

Lieka neišspręstas dolerių, 
esančių užsienyje, likimas. 
Kad sulaikius tolimesnį dolerių 
plaukimą į Vokietijų; vokiečių 
centrinis bankas Bundesbank 
vedė visą eilę suvaržymų. Vo
kiečių bankai nebepriima iš už
sieniečių dolerinių depozitų be 
specialaus valdžios leidinio. 
Šveicarai vedė specialų 2% 
mokestį ant visų užsieninių do
lerinių depozitų. Daugelis Eu
ropos kraštų finansininkų gal
voja kad tarptautinį pinigų at
siskaitymą galima sutvarkyti 
tik Amerikai vėl sugrįžus prie 
poperinių dolerių keitimo į 
auksą, gal tik pakeliant aukso 
kainą.

Siūloma, kad JAV Iždas iš
pirktų visus užsienyje esančius 
dolerius, išduodamas procen
tus nešančius paskolos lakš
tus ir per ilgesnį metų skaičių 
apmokėdamas tuos lakštus 
auksu. Tačiau Amerikos fina- 
sų ekspertai nurodo, kad tarp
tautinių pinigų atsiskaitymo 
sistemai nustatyti reikia kartu 
sutvarkyti tarpvalstybinius pre 
kybos santykius. Norint garan
tuoti laisvą valiutų keitimą ir 
kapitalų judėjimą, turi būti 
garantuotas ir laisvas prekių 
judėjimas tarp valstybių. 
Daugelis Europos kraštų ir 
taip pat Japonija praktikuo
ja įvairiausius importo suvar
žymus Amerikos prekėms. To
dėl svetimuose kraštuose susi
kaupia dideli kiekiai dolerių, 
kurie esant normaliems preky
bos santykiams būtų išleisti 
perkant Amerikos gaminius.

Amerikos gaminiams pasau
lyje yra didžiausia paklausa, 
nes visų kraštų gyventojai sie
kia Amerikos gyvenimo stan
darto, tačiau tų kraštų vyriau
sybės suranda visokių priemo
nių varžyti Amerikos gaminių 
įvežimą. Laisvo valiutų keiti
mo ir laisvos prekybos klausi
mai neišskiriamai apjungti ir 
tik abu juos išsprendus galės 
būti grąžinta tarptautinių pini
ginių atsiskaitymų sistemoje 
tvarka. Tačiau šiuo metu ne
atrodo, kad visi kraštai būtų.’ 
pasiruošę panaikinti esamus 
prekybos suvaržymus, todėl ir 
greito tarptautinės piniginės re

DR. J. ŠLIŪPO MOTIN’ \

Mano motina įgraudeno, įsigi
jus mokslo, užstoti vargšus nuo 
išnaudotojų; pats vargšas bū
damas, visu atsidavimu vykdžiau 
motinos išmintingą įsakymą, ne
atsižvelgdamas, ar išnaudoto
jams patinka, ar ne.

(Dr. Jonas Šliūpas apie save)

• Yra manoma, kad malda 
“Tėve mūsų“ į lietuvių kalbą 
yra išvertęs Jogaila.

© Jeigu kitas pavilioja tavo 
žmoną, nesigailėk jo — taip jam, 
bestijai, ir reikia! (iš šluotos)

e Pasitaiko, kad ir po skrybė
le kepurės neverta galva slepiasi.

SPECIALŪS BUŠAI I NAUJIENŲ PIKNIKĄ
Sekmadienį, liepos 30 dieną, specialūs SUB. TR. busai \eš 

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 B r i d g ep o r te 
ties Lietuvių Auditorija ir paims ten piknikan norinčius nuva
žiuoti. 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 SL, California ir 63rd 
SL, California ir 71st SL, o iš ten jau važiuos tiesiai į Willow 
Springs ir Bučo Sodą, kur bus piknikas.

Lygiai 1 vai. 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.

Kaip nuvažiuoti j NAUJIENŲ pikniką
T

*

O

O

5

*
63 foi?

S t

i

0

*

į
r m

9

formos klausimo išsprendimo einančius per Chicagos kanalą ir
nesitikima.

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 į 
NAUJIENŲ pikniką.

Iš 18-os kolonijos, Bridgepbr- _ _  __
to, Brighton Parko ir kitų mi- Turi pasiekti Wenthworth Road, 
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,

rėje esantį Bučo sodą, vadinamą 
Willow West Picnic Grounds.

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

Iš Marquette Parko važiuo
jantieji gali naudoti 79-tą kelią, 
.87-tą kelią arba, 95.-tą kelią. Jie

Desplaines River ir pasukti j kai-

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

NSURtl i <

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

NAUJIENOS, CHICAGO t, ILL. SATURDAY, JULY 29, 1973

UNIV
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60008

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Po Kauno — Varėnos — Vil
niaus Įvykių paip ir reikėjo 
laukti, atsiliepė “plenume” LKP 
CK sekretorius A. Barkauskas. 
Čia jo grėsmios kalbos viena 
ištrauka:

“Pirminės partijos organiza
cijos, komjaunimas ir profsą
jungos turi nuolat kovoti prieš 
girtavimą, amoralumą, priva- 
tininkiškas nuotaikas, kyšinin- 

Okupantui rūpi Amerikos lietuviai
Jokia kita tautine grupe sovietų imperijos valdovai 

tiek nesirūpina, kiek jie rūpinasi lietuviais. Amerikoje 
yra didokas skaičius ukrainiečių, gudų, latvių, estų, gru
zinų, armėnų ir kitų tautybių žmonių, bet rusai tuo tar
pu labiausiai yra susirūpinę lietuviais. Amerikoje yra di
dokas skaičius rusų, bet į pačius rusus Maskvos valdovai 
kreipia mažiau dėmesio negu j lietuvius.

Savo laiku susirūpinimas rusais buvo labai didelis, 
bet šiandien rusų emigracija komunistams jau nepavojin
ga. Sovietų agentai įsibrovė veik į kiekvieną rusų emi
grantų organizaciją, sukėlė jose nepabaigiamus ginčus, 
supiudė vienus prieš kitus, išnaikino rusišką spaudą ir 
likvidavo visą rusišką opoziciją. Sovietų valdžios agentai 
naudojo pačias žiauriausias priemones. Vienus nuodijo, 
kitus šaudė, o trečius grobė ir sovietų laivais iš Prancūzi
jos ir Ispanijos vežė Į Sovietų Sąjungą ir ten juos likvi
davo. Sovietų valdžia rado šnipų kiekvienoje didesnėje 
rusų emigrantų grupelėje. Vieniems už patarnavimus 
mokėjo didelius pinigus, o kitiems paleido kulką Į kaktą.

Rusijoje sovietų spauda neužsimena apie pabėgusius 
rusus. Vyresnieji išmirė, jaunesnės kartos nieko nežino 
apie rusus, išbėgusius j užsienius nuo bolševikų teroro. 
Visai kitaip reikalai stovi su lietuviais. Iki šio meto ru
sams dar nepavyko išgriauti Amerikoje ir kitose vietose 
veikiančių lietuvių organizacijų. Amerikoje eina lietuviš
ki laikraščiai, veikia fratemalės oragnizacijos ir ruošia
mos Įspūdingos dainų ir šokių., šventės. Sovietų agentai 
keliais atvejais bandė Įsibrauti Į lietuvių tarpą ir sukelti 
kivirčus, bet jiems nepavyko. Dabar rusai Vilniuje Įstei
gė specialų institutą lietuvių tremtinių ideologijai ir veik
lai studijuoti. Rusai stengiasi padėti Amerikoje einančiai 
“pažangiai” spaudai. Vieniems siuntinėja straipsnius, ki
tiems pakiša aukas, tretiems duoda instrukcijas, kuria 
kryptimi kirsti.

Vilniuje ir Palangoje baliavojęs S. J. Jokubka dabar 
redaguoja “pažangią” Vilnį. Jis atidžiai seka Amerikos 
lietuvių gyvenimą ir reaguoja Į kiekvieną svarbesni Įvyki. 
Dabartines nuotaikas jis šitaip vaizduoja:

“Lietuviškųjų nacionalistų fronte vis labiau aš
trėja savitarpinė kova tarp gudresnių ir žioplesnių. 
Pirmieji yra už ryšius su kraštu, antrieji — griežtai 
prieš ryšius. Kad pirmieji išeis laimėtojais, nerei
kia eiti pas burtininką. Laiko vėjai pučia jų naudai.

Bet ar jie išlaisvins naujųjų ateivių masę iš reakci
nių nacionalistų globos, tai jau kitas reikalas”. (Vil
nis, 1972 m. liepos 28 d., 1 psl.).
Kas okupantui labiausiai rūpi, Jokubka aiškiai pa

sako.. Kad vienas kitas persimeta okupanto lagerin, tai 
mažai tereiškia. Kad vienam kitam istorikui neseni gy
venimo faktai susimaišo, taip pat naudos didelės iš to 
nebus. Kad matematikas trijų nežinomųjų lygčių nepa
jėgia sustatyti, bet bando komplikuotą klausimą spręsti 
— platesniems lietuvių sluoksniams aišku.

Jokubka skirsto tremtinius Į dvi klases — gudrius ir 
žioplius. “Gudresnieji” yra tie, kurie stoja “už ryšius su 
kraštu”, o žioplesnį yra tie, kurie “griežtai prieš ryšius”. 
Visa bėda, kad tie “gudresnieji” nepajėgia patraukti 
platesnių užsienyje gyvenančių lietuvių masių. Iki šio 
meto “gudresniems” nepavyko, nėra jokios garantijos, 
kad ir netolimoje ateityje jiems pavyktų.

Nelaimė, kad tie “gudresnieji” naudoja labai prastus 
“lietuvių masėms patraukti” metodus.' Jie yra mokslus 
baigę, keli net daktarų titulais yra pasidabinę, bet stu
dijuoti jie nepramoko. Lietuviškam gyvenimui jie nenau
doja mokyklose nurodytų metodų, bet seka lietuviškų 
analfabetų naudotus metodus. Savo laiku Chicagoje gy
veno, dirbo ir mirė iš Laukuvos kilęs Leonas Jonikas. 
Jam visos komunistinės, “pažangios” ir “balninės demo
kratijos” veiklos didžiausiu priešu buvo Dr. Pijus Grigai
tis ir jo ilgus metus redaguotos Naujienos. Jis nekreipė 
jokio dėmesio į gyvenimo faktus, nepajėgė tikslios citatos 
nurašyti, bet Dr. Grigaičiui jis primesdavo visas Lietu
voje ir Amerkos lietuvių tarpe vykusias nelaimes.

Šiandien reikalai truputi pasikeitė. Jokubkos “gud
resniųjų” tarpe yra ir aukštesnes mokyklas baigusių žmo
nių. Jie baigė ne tik pačios Lietuvos aukštąsias mokyklas, 
bet žinioms pagilinti buvo pasiųsti Į užsienio universite
tus. Jie turėjo progos- išmokti, kaip gyvenimo faktus 
nustatytu Bet jie užmiršo, ką geriausi mokytojai jiems 
aiškino. Jie pasirinko Laukuvos analfabeto metodus. Jie 
mano, kad naudingiausia yra ir toliau -“kirsti”' mirusiam 
Dr. Grigaičiui pačius skaudžiausius smūgius ir niekinti 
Naujienas.

“Istorikas” Trumpa Įsismagino ir kirto Dr. Grigai
čiui. Akiračių redaktoriai straipsnį kelis kartus skaitė ir 
priėjo išvados, kad jis yra pats geriausias iš visų turimų 
straipsnių. Jie nutarė straipsnį dėti Įžanginiu, visai ne
siteikdami patikrinti faktų. Kai buvusio prezidento bius
tas Kaune buvo daužomas, Dr. Grigačio visai Lietuvoje 
nebuvo. Bet moderniems “istorikams” tai visai nesvarbu. 
Svarbu, paleisti šmeižtą, gal kas nors ir patikės.

Kol šitokios rūšies “geriausieji” tokiais metodais Įti
kinės laisvojo pasaulio lietuvius, . tai lietuvių daugumos 
jie nepatrauks. Jie gali “stoti už ryšius”, bet jie tiktai 
virvutę sau ant kaklo užsiriš.

e v e 1 d r o s 
kavimą, miesčioniškumą, prieš 
tuos, kurie pernelyg vaikosi 
Įvairiausią buržuazinio pasau
lio madą prieš ilgaplaukius 
kūtvėlas, hipių pamėgdžioto
jus. Ir kovoti ne apskritai, o 
konkrečiai kolektyvuose. Libe
ralizmas , susitaikymo atmos
fera — tai visų negerovių dir
va.

Mes turime ryžtingai kovoti 
prieš bet kokius nacionalizmo 

ir Šovinizmo pasireiškimus, 
prieš įvairias, dažnai “pagra
žintas”, užmaskuotas revizio
nistines sroves ir koncepcijas”.

“Partinėe organizacijos, kom 
jaunimas ir profsąjungos, ūki
niai vadovai “privalo” ir t. t. ir 
t. t.”

Apčiuopiamiau kalbant “par 
tijos pyktis** išsiliejo prieš ra
šytojus J. Mikelinską ir J. Apu
tį, ir literatūros kritiką V. Ku
bilių.

Bet kerštas kybo ir virš visų 
kitą galvą. "Kryptingai” (!) 
dirbančią rasta vos... 4 (!) 
spaudos leidėjai, čia tie “ne
kaltieji”: “Tiesa”, “Sovietska- 
ja Litva”, “Valstiečiu laikraš
tis” ir “Komunistas” Kas kitų 
likimas? !

2. !
“Literatūra ir Menas” “sku

ba”. .. pasitaisyti — pasiteisin
ti. Įsidėjo sena “stribo” J. Ma
cevičiaus eilėraščių. Viename 
jų autorius prisipažįsta

Ant kelių kraujas.
Kraujas ant delnų.

Kažkam senas “stribas” grū
moja ... tęsiate

Žaidimą savo juodą
Prie visų valdžių 
Visais laikais.
Jūs net rimbą galit 

pabučiuoti,
Jeigu rimbas
Kvepia pinigais.

3.
Prieš 15 metų gaminta parti

nė makulatūra... grįžta Į rin
ką. Kaip pranešama, “Vagos” 
leidykla išleis naują laidą A. 
Baltrūno “Tolimus kelius”. ‘“L. 
ir M.” paskubėjo supažindinti
— Įsidėjo ištrauką. Graudžios 
partinės pasukos... Vieninte
lė knygos vertė gal būtų ta, kad 
čia “išryškėja” kolektyvizacija 
(žinoma — žinoma, savanoriš
ka. ..) ir “Stribų” veikla oku
pacijai Įsigalint.

Čia tokia “kaimo panorama:
— kandidatas i deputatus turi 
susitikti su. rinkėjais,,. Kažkur 
apie Merkinę siaučia pūga. 
Pakluonėj 3 automatais gink
luoti “stribai” kiti du išlipo iš 
sunkvežimio pačioje Rivašiū- 
nų kaimo pradžioje, o likusieji
— kartu su kapitonu Smičium, 
atsakingi už kandidato i depu
tatus asmeninę apsaugą — nu
važiavo Į apylinkės tarybą! 
Čia laukė jų partorgas, kuris 
tarė:

“... pasiųsk vyrus Į kaimą. 
Tegul apeina visas pirkias, 
viensėdžius ir sukviečia žmo
nes į mokyklą. — Vėl minutę 
galvojo žiūrėdamas Į pradėtą 
rašyti popieriaus lapą, pakėlė 
galvą. — Perspėk, kad jie ten

Katalikų bažnyčios 
sunkumai tebedidėja 
Iki 2,000 metą apaštališkoji 

Romos kataliką bažnyčia 
būsianti nebeatpažįstama

Airis Malachi Martin, buvęs 
didelis bažnytininkas, galingojo 
kardinolo Augustino Bea arti
mas bendradarbis ir Pontifika- 
linio Instituto Romoje profeso
rius, dabar parašė knygą 
“Three Popes and the Cardinal”, 
kurią Sun-Times religinis re
daktorius Roy Larson recenzuo
ja to laikraščio liepos 23 d. nr.

“Suakmenėjęs savo glorijoje 
(garbėje) popiežius Pijus XII 
buvo grand-magistras, kadaise 
didingų ekleziastikinių rūmų, 
kurių persenę rąstai jam pačiam 
nežinant buvo pilni sutrūnijusių 
puvenų”, pradeda Roy Larson.

Popiežius Jonas XXIII, nu
jausdamas savo paveldėjimo 
liūdną padėtį, suprato, kad tą 
pūvančią struktūrą nebebus Įma
noma išgelbėti be radikalinio at
naujinimo. Tačiau, kai tik jis 
atidarė langus, norėdamas Į pri- 
troškusius kambarius Įleisti 
sviežaus oro, taip kitimo vėjai 
ne vien nu vartaliojo nuo stalų 

... Na, supranti, be reikalin
gą klausimų. Ir kad nevėluotų, 
tegul primena...

— Aišku, — kapitonas Sini
cinas nuleido ant ausų kepurės 
atlenkimą, išėjo i kiemą

— Pats kalbėsi! — partorgas 
žvilgterėjo Į šilinį.

Pirmininkas raukė kaktą, 
kramtė ūsus, taačiu visiškai at
sisakyti lyg ir nesiryžo.

— Koks iš manęs, partorge, 
kalbėtojas... Kaip iš ožio dar
žininkas.

— Na, jau, — nusišypsojo 
Kuliešius. — Kalbi pats gerai, 
savais žodžiais. Taip ir reikia. 
Tai sutarta! — ir pats patvirti
no: — Sutarta! O kas dar, sa
kyk, galėtų pasisakyti! Būtų 
gerai, kad iš naujakurių, bu
vusių mažažemių... ”

“Lit. ir Mene” pasirodė kele
tas naujausių Leninų “laurea
to” E. Mieželaičio eilėraščių. 
Kokia jų meninė vertė, matyti 
iš šios ištraukos:
Apie aukštą kalbėsiu aukšta 

gaida
Ir negailėsiu tylaus patoso. 
Apie žemą kalbėsiu žema gaida 
Ir, jeigu reikės, pakartosiu. 
Kartai gaida
Būna klaida.
Kartais gaida 
Ir būna gaida. 
Mat — įvairiai atsitinka, 
ir t. t. ir t. t Gražu? I

J. Cicėnas

kai kuriuos iŠlaidingus išdirbi- 
nėlius, bet dar labiau zusilpnino 
visą tą bepūvančių griaučių 
struktūrą.

Rezultate dabartinis tos nuosa
vybės ekzekutorius ir rūmų oku
pantas popiežius Paulius VI tu
ri beviltišką pareigą — ta se
noji struktūra yra perdaug toli 
nužengusi, kad bebūtų galima 
ją apsaugoti ar restauruoti, ir ne
bėra užtenkamai kapitalo, kad 
bebūtų galima iš jos pastatyti 
ką nors nauja.

Trumpai sakant, laikas ir Įvy
kiai pralenkė Romos Katalikų 
Bažnyčią ir jos smukimas bei 
kritimas dabar yra nebeišven
giamas, sprendžia Malachi Mar
tin. “Dar gerokai 2,000 metų 
nesulaukus”, rašo jis, “nebebus 
tokios religinės institucijos, ku
ri tebebūtų atpažįstama kaip 
šiandieninė Apaštolinė Romos 
Kataliką Bažnyčia. Vietoje Baž
nyčios, kokią mes žinome, bus vi
sa serija nepriklausomų bažny
čių ir viena užgrūdinta grupė, 
susispietusi aplink Romos vys
kupą. Nebebus centralizuotos 
kontrolės, nebebus uniformišku
mo mokyme, nei universalumo 
liturgijos, maldų, aukų ir kuni
gystės praktikoje”..

Kaip minėta, knygos autorius 
buvęs galingojo kardinolo Bea 
artimas bendradarbis ir Pontifi- 
kalinio Instituto profesorius, 
1964 metais išstojo iš jėzuitų 
ordino ir dabar skaito save esant 
nei konvenciniu tikinčiuoju nei 
ateistu. Tačiau jo rašymo sti
lius aiškiai rodo, kad žmogų yra 
galima iš jėzuitą išimti, bet jė
zuito iš žmogaus išimti nebėra 
galima. Jis yra įpratintas ske- 
matiniu būdu skaityti praeities 
kronikas ir ateities arbatos nuo
sėdas (stiklinėje). Jo akys yra 
įpratusios žiūrėti per trifokali- 
nius akinius — viskas trejukė
mis.

Popiežius Pijus XII, jo įsitiki
nimu, buvo Galybės Kunigaikš
tis, paskutinis tradicinis popie
žius. - r

“ Gailestingumo Kunigaikš
tis” popiežius Jonas XXIH buvo 
pirmasis, pastebėjęs, kad bažny
čios užtvankos gali neatlaikyti 
audringą’'istorijos vyksmo sro
vių.

Popiežius Paulius yra “Ago
nijos Kunigaikštis”, pirmasis ne 
— popiežius, chaoso valdomas.

Patenkintieji bažnytininkai, 
rodydami į šventraščių užtikrini
mus, jog “pragaro vartai neatsi
laikys prieš bažnyčią” ir kad 
bažnyčia yra pergyvenusi visus 
pavojus praeityje, greičiausiai 
numes šalin Malachi Martino 
intuicinius pranašavimus išdi
džiu, istoriją žinančių pečių pa
traukimu. Ir taip padarydami jie 
gal būt pasirodys turėjį tiesą.

Iš kitos pusės tokia ekleziasti- 
nė puikybė gali būti išsikėlimas 
prieš didelį kritimą.

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DEL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis
4

Tokiu būdu Reizgio direktorija manė, 
kad ji nieko nerizikuojanti imdamasi ko
kių nepateisinamų žygių. Bet naujasis pir
mininkas nesuprato, kad su juo kalba po
litikas, kurio pareiškimai, kaip kiekvieno 
politiko, labai dažnai yra tik jo asmeninė 
nuomonė ir kad tokio įetatymo išleidimas 
priklauso ne nuo gubernatoriaus, bet nuo 
centro vyriausybės, kuri negalėjo savaran
kiškai tvarkyti, nes buvo surišta tarptauti
nėmis sutartimis su signatarinėmis valsty
bėmis su Tautų Sąjunga ir su visomis su ja 
susijungusioms tarptautinėms institucijo
mis.

Iš kitos pusės, nei Reizgys, nei guber
natorius Novakas nemanė, kad Klaipėdos 
krašto autonomija ras tiek daug stiprių 
tarptautinių gynėjų. Nacionalsocialistų 
vadovaujamas III-čias Reichas jau buvo 
likvidavęs vokiečių parlamentą ir demo
kratiją. Tačiau fiuhreris Hitleris, nuolat 
plūdęs dar egzistuojančias demokratines 
santvarkas, vis dėlto su didžiausiu įnirtimu 
gynė senąją Klaipėdos krašto demokratišką 
tvarką, kuri jam davė galimybės maišytis 
į Lietuvos politinę santvarką ir griauti Ver
salio sutarties nuostatus. Nepajėgdamas 
tai vienas atlikti, jis šaukėsi Į pagalbą Vo
kietijos buvusius priešus: fašistinę Italiją 

ir Japoniją bei didžiąsias vakarų demokra
tijas — Angliją ir Prancūziją.

Vokietijai buvo aišku, kad užsidarius 
šitoms atviroms durims, jai nebus galimy
bės taip lengvai kištis į Klaipėdos reikalus 
ir tolesnėje eigoje likviduoti Versalio su
tarties nuostatus. Susiaurinus Klaipėdos 
krašto autonomiją, III-čiasis Reichas būtų 
netekęs galimybės taip sėkmingai tęsti ger
manizavimo darbą krašte.

GUBERNATORIAUS PARĖDYMU 
UŽDAROMOS NEUMANO IR SASSO 

PARTIJOS

Jau 1934 m. birželio m. 30 d. Reizgio di
rektorija paskelbė Klaipėdos krašto val
džios žiniose “Tautai ir Valstybei saugoti 
Įstatymą’*, Kad jis įgytų galios ir Klaipėdos 
krašte. Jis žymiai suvaržė Lietuvos konsti
tucijoje garantuotas pilietines teises ir kar
tu davė Lietuvos saugumo organams tam 
tikrų ekstraordinarinių teisių krašte. Gu
bernatoriaus parėdymu buvo areštuoti na
cionalsocialistinio judėjimo vadai,- dr. 
Neumann bei kunigas Sass, ir dalis ją pa
dėjėją* arba šiaip pasižymėjusią partiją 
vadeivų. Dalis nusikaltusių pabėgo Į Vo
kietiją. Bet partijų vadai pasiliko, nors 
jau iš anksto buvo žinoma, kad iš guber
natoriaus pusės bus imtasi labai griežtų žy
gių. Atrodo, jog jie buvo gavę parėdymų 
likti vietoje ir ginti pozicijas.

Buvo surasti Neumano ir Sasso partijų 
narių sąrašai, iš kurių paaiškėjo, jog juo
se buvo įsirašę apie 5,000 asmenų. Ypač 
daug Įsirašiusią buvo iš Pagėgių apskrities 

ūkininkų tarpo, nes partijai neprisirašę 
asmens turėjo sunkumą parduodant savo 
kiaules bei gyvulius vokiečiu rankose, esan
čiai “An — und Verkaufsgenossenschaft”.

Neumano partijos nariais buvo ir kai 
kurie krašto Seimelio nariai. Iš surasto 
susirašinėjimo, proklamaciją ir programą 
paaiškėjo, kad abi partijos buvo visai na
cionalsocialistinių tendencijų ir kad jų 
tikslas buvo sudaryti joms palankias val
džios sąlygas Įgyvendinti Klaipėdos krašte 
tą pačią tvarką kaip riacionalsocialistinėje 
Vokietijoje. Jau buvo pradėta organizuoti 
smogiamieji daliniai, panašūs į hitleriškką 
SA ir SS.

Neumano ir Sasso partijos liepos m. 13 
d., Klaipėdos krašto komendanto nutari
mu,, buvo uždarytos kaip pavojingos vals
tybės saugumui. Visiems jose dalyvavu
siems autonominių Įstaigų pareigūnams 
buvo atimtos teisės toliau likti savo parei
gose, vis vien ar jie buvo kuo nusikaltę ar 
ne.

Centro vyriausybės Sutikimu buvo pa
naikinti mandatai tų Seimelio atstovą, ku
rie buvo įsirašę į vieną iš tų dviejų partijų. 
Tokiu būdu buvo paraližuotas Seimelio vei
kimas ta prasme, kad Į šaukiamus Seime
lio posėdžius, mandatą nustojusiems ir lie- 
tuvią frakcijai neatvykus, Seimelis nesu
darė reikalingo kvorumo ir dėl šito trūku
mo gubernatorius seimelio neatidarė. Dėl 
šitos priežasties kiekvieno Seimelio atida
rymo proga kildavo ypatingas triukšmas, 
apie kuri vėliau smulkiau parašysiu.

REIZGIO DIREKTORIJOS 
ADMINISTRACINES REFORMOS

Direktorija pašalino arba iš tarnybos 
pareigų suspendavo visus Schreiberio arba 
ankstyvesnių direktorijų paskirtus apskri
čių viršininkus, viršaičius, kaimą seniū
nus ir užrašą valdininkus, jeigu jie buvo 
įsirašę į minėtas partijas arba antivalstybi
niai pasireiškę. Schreiberio direktorijos 
nuskriaustasis, buvęs direktorijos pirmi
ninkas Jonas Tolišius buvo paskirtas Klai
pėdos apskrities viršininku.

Reizgio direktorija dėl tu pačiu sume
timų pašalino iš tarnybos tame laikotarpy
je 30 su viršum viršaičių ir apie 15 užrašą 
valdininką, juos pakeisdama lojalesnio 
nusistatymo asmenimis. Tarp kitų Lekšas 
iš Dekintą naujai buvo paskirtas Meižlau- 
kių valsčiaus viršaičiu. Iš valdiškos tarny
bos buvo paleisti kom. Šilutės apskrities 
gydytojas dr. Schlimm ir Pagėgių kom. gy
dytojas dr. Endrulat

Direktorijos pirmininkas sustojo ir prie 
miesto valdybos. Liepos m. 10 d. buvo pa- 
leistas iš vietos Klaipėdos miesto vyr. bur
mistras dr. Prindlinger, kuris gubernato
riaus Navako nuomone skaitėsi nuolatinio 
priešinimosi akstinu. Jo vieton komisariš- 
ku vyr. burmistru paskirtas dr. Schreiberio 
iš tarnybo paleistas buvo sukilėlių direkto
rijos pirmininkas Erdmonas Simonaitis. 
Buvo kalbama, kad didelis ir storo pilvo 
Brindlinger nerodęs noro užleisti savo kė
dę naujam miesto burmistrui, bet pamatęs, 
kad pro duris įsistūmė dar didesnis, stip

resnis ir dar didesnio pilvo Simanaitis, jis 
protestuojančiai murmėdamas išnykęs pro 
kitas duris iš vyr. burmistro kabineto ir ne- 
besugrižęs. Simonaitis atsisėdo prie ilgojo 
stalo galo ir ten išbuvo apie metus laiko. 
Apie jį bus dar kalbama vėliau.

Autonominės policijos valdyba buvo iš
ardyta, nusikaltę viršininkai ir policinin
kai buvo paleisti iš tarnybos ir policijos va
dovybė buvo perduota policijos referentui 
Jonui Toleikiui.

Klaipėdos apdraudimo Įstaigoje buvo 
paleistas jos viršininkas Macys ir keli val
dininkai. Macio vietą komisariškai užėmė 
Žemės Banko tarnautojas bankininkas Jur
gis Plonaitis. Jis pažymėtinas tuo, kad jam 
kaip vieninteliam komisariškam vedėjui 
pasisekė Įgyti reikalingą autoritetą, kuris 
liko iki jo atšaukimo iš šios vietos.

Autonominiai teismai buvo pertvarko
mi ir paleidžiami keli teisėjai ir valdinin
kai, kurie savo teisiniu darbu ir laikysena 
buvo pasižymėję prieš valstybiniais veiks
mais.

1931 m liepos m. 11 d. buvęs direktori
jos narys Žygaudas buvo atštuktas iš savo 
pareigų kaip uosto direkcijos narys" ir jo 
vieton paskirtas Viktoras Gailius.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
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OR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ *05113 

IR GIRKLtJ LIGOS 
PRITAIKO AKDOL’S 

2M8 W. 63rd STREET 
Ofi*o telef.; PRospcct 8-322$ 

RwkL WAIbrook S-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto. 

ouo 7 iki 9 vai, vąk. Treč. uždaryta.

Rerz. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiąs skambinti €74-3012

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiai ir sekma d. otisas uždarytas 

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B* B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Teief. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

JŪRŲ SKAUTU ISTORIJA

DR. PETER BRAZIS
physician and sukucuN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
anirao., peiiKtadiem nuo 1—5, tree, 

ir sestaa. tiktai susitarus.

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. EIS1N - E1S1NA5
AikUŠE<UA IR MuTEkų LlUUd 

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

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

šiemet sukako 50 m., kai įs
teigtas pirmasis j Orų skautų vie
netas Lietuvoje. Tad sukakties 
proga žvilgterėkime į praeitį ir 
susipažinkime su jurų skautų 
veikla.

Pirmąją vandens skautų L. K. 
Algimanto draugovę Kaune su
organizavo broliai Jurgėlos (Jur
gelevičiai, 1922 m. kovo 12 d. 
Pirmuoju draugininku buvo Ju- 
liūs Jurgėla, o valčių vadais Ja
ruševičius, Dainauskas, Voje- 
vodskis, Labanauskas ir Mošins- 
kis. Įsikūrusius jūrų skautus 
medžiagiškai ir moraliai rėmė 
Kauno Jachtklubas. 1923 m. da
lis vadų dalyvavo Klaipėdos at
vadavime. Jūrų skautai dalyva
vo Lietuvos Jūrininkų s-gos ir 
L. Moterų Tautiniam Laivynui 
Remti S-gos veikloje. Suorgani
zavo pirmąją Lietuvos vandens 
sporto šventę, valčių rungtynes 
ir pirmąją Lietuvos mokyklinio 
jaunimo ekskursiją į užsienį. 
Taip per trumpą laiką j. skautai 
pasižymi gerais darbais, teikda
mi pagalbą nukentėjusiems nuo 
potvynių ir gelbėdami žmones iš 
pavojų. Už parodytą veiklumą 
Jachtklubas apdovanojo draugo
vę gražia vėliava. Pirmaisiais j. 
skautų gyvavimo metais daug 
paramos ir prielankumo parodė 
gen. V. Nagevičius, gen. T. Dau-

4-~ — - ----- A

bfiADIhSKAS

DU. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
. j; Valandos pagal ■ susitarimą.

•fim tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9708 
Beadend jos: P R 6.9801 '

DR J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS; Pirm ad, antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL 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!
< " . ...................

| PIRKRAUSTYMAI

M e Vi N G
Leidimai — Pilni apdraudė

ŽEMA KAINA
R. i IRINAS

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-80M

MOVING
Apdrausta* parkrauatyma*

ii j va iri y atatumy.
ANTANAS VILIMAS

B28 Wast 34 Placa
Tal„- FRonHar 6-1912

DR. FRANK KKKAS
OPTOMBTRISTAŠ

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

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

DR. LEONAS SIMUTIS
INKSTŲ, PtSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WE1T «rd STRCIT

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

Ofise telef.: 776-29O
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STR1MAITK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendri pnktiki ir chiruręlĮt 

OfUis 2750 WiH 71 it M. 
TeU 925-M9A

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-30B€

r,— =»

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO, ILL 60629
I------------ .... ------

kantas, inž. Skardinskas, M ošins- 
kienė ir kiti.

1924 m. Velykų atostogų me
tu, dar ledams tebeinant, devy
ni jūrų skautai valtimis “Gul
be” ir “Ruoniu”, pirmą kartą to
kiomis priemonėmis, Nemunu 
pasiekė Klaipėdą, šiai sunkiai ir 
pavojingai kelionei vadovavo 
skautn. K. Jurgėla ir skilta. La
banauskas. Ta proga Klaipėdo
je buvo sudaryta iš eilės antro
sios draugovės užuomazga ir 
įsteigtas skyrius Budys. Jo va
du buvo paskirtas Martynas Bra- 
kas, vėliau buvęs Prekybos Ins
tituto lektorius. Tais metais įsi
steigė nauji jūrų skautų viene
tai Panevėžy, Mažeikiuose, Kė
dainiuose ir kiek vėliau Telšiuo
se, Jurbarke ir Viekšniuose. 
Ypač gražią veiklą išvystė Pane
vėžio vienetas, vadovaujamas 
sk. B. Michelevieiaus. Nauji vie
netai įvairiomis plaukimo prie
monėmis upeliais ir upėmis ruo
šė ekskursijas į Rambyną ir 
Klaipėdą. Pradžioj jūrų skautai 
veikė atskirai ir tik 1926 m. įsi
jungė į bendrą Skautų Sąjun
gą.

1926 m. L. Moterų Tautiniam 
Laivynui -Remti S-ga nupirko 
Klaipėdos j. skautams laivą — 
231 burinį kutelį “Malaya”. At
remontuotas laivas gavo vardą 
‘-‘Budys”, Tuo laivu kasmet va
sarą j. skautai ruošdavo kelio
nes į Daniją, Švediją, Latviją ir 
tradicinę Velykų atostogų ke
lionę į Visby Gotlando saloje, 
šiuo laivu plaukiodami, įgijo ge
ros praktikos Didžys, Buntinas, 
Plonaitis, Kukutis, Bakūnas ir 
k. 1933 m. laivas “Budys” žu
vo jūros audroje.

1934 m. naujo gyvumo į jūrų 
skautų gyvenimą įnešė prof, 
sktn. Kolupaila. Jis pradėjo or
ganizuoti masinį baidarių plau
kimą iš Alytaus, Kauno ir kitų 
vietovių į pirmąją Jūros Dieną. 
Šiame plaukime dalyvavo apie 60 
baidarių.

1935 m. Pasaulio Lietuvių 
Kongreso metu buvo suorgani
zuotas masinis baidarių para
das. Dalyvavo 115 baidarių su 
220 sportininkų. O prieš tai dar 
buvo suorganizuotas 82 baidarių 
plaukimas pademarkacine linija 
Nerimi į Kauną.

1936 m. Velykų atostogų me
tu Klaipėdoje buvo sukviestas 
jūrų skautų vadų sąskrydis ir 
suruošti kursai. Dalyvavo apie 
50 vadų, atstovavusių daugiau 
kaip 20 atskirų jūrų skautų vie
netu. Jie grįžę suruošė savo 
skautų vienetams įdomias kelio
nes Lietuvos ežerais ir upėmis 
iki jūros. Klaipėdos jūrų skau
tai vasaros metu atliko nemaža 
kelionių Į Juodkrantę, Nidą, Pa
langą ir kitur. Su “Budžiu I” 
iš trijų tą vasarą įvykusių jach
tų regatų laimėjo du kartus 
pirmąsias ir vien ą antrąją vie
tą. Gavo brangias Klaipėdos

kragio gubernatoriaus Kurkaus- 
ko» Uostų direkcijos pirm. inž. 
Sližio ir kitų dovanas. Iš viso 

■ 1936 m. jūrų skautai įvairio
mis plaukimo priemonėmis Lie
tuvos vandenimis padarė apie 
*10,000 km vandens kelio.

Buriuotojų Sąjungai atidarius 
Buriavimo mokyklą, didesnė pu
sė jos auklėtinių buvo taip pat 
jūrų skautai.

1936 m, pradžioj Kaune prie 
studenčių draugovės buvo įkur
ta pirmoji jūrų skaučių Birutės 
valtis. Ją suorganizavo K. 
Chmieliauskaitė ir H. Lorencai- 
tė. Vėliau buvo įsteigti jūrų 
skaučių vienetai ir kitose Lie
tuvos vietose.

1937 m. jūrų skautų vadai bu
vo suvažiavę L Skautų Brolijos 
vadų sąskrydžio proga. Pasita
rimuose buvo nustatytos jubilie
jinių metų darbo gairės.

1937 m. jūrų skautai minėjo 
savo gyvavimo 15 m. sukaktį. 
Kaune suruoštame minėjime da
lyvavo skautų vadovybė ir daug 
garbingų svečių. Jūrų skautų va
du tuomet buvo jūrų Ita. Laba
nauskas.

1937 m. balandžio 16 d. Susi
siekimo ministerija Jūrininkys-
tės inspektorium paskyrė ats. 
gen. jūrų kpt. T. Daukantą. Jis 
buvo geras jūrininkystės žino
vas, carinės Rusijos laikais ėjęs 
atsakingas pareigas karo ir pre
kybos laivyne. Grįžęs į Lietu
vą, kartu su kitais jūrininkais 
suorganizavo Lietuvos Jūrinin
kų Sąjungą, kuri paskleidė pir
mąsias mintis apie savojo lai
vyno steigimą.

1938 m. balandžio 29 d. Kauno 
Mindaugo vienetas persiorgani
zavo į studentų korporaciją Jū
rą. Korporacija pasirinko sau 
tikslą: Lietuvos įsi stiprinimą 
jūroje.

1938 m. j. skautai nustatė ju
biliejinių metų darbo gaires ir 
daug prisidėjo prie antrosios 
Tautinės Lietuvos Skautų sto
vyklos suruošimo. Stovykloje j. 
skautai turėjo atskirą savo sky
rių ir vykdė skirtingą programą. 
Ypač paskutinę stovyklavimo 
naktį apie 11 vai. buvo Įspūdin
gas j. skautų pasirodymas. Ne
mune plaukiojo jūrų skautų lai
velių flotilė su žiburiais, fake
lais, raketomis bei spalvingų ug
nių lietumi.

1940 m. liepos 20 d. Lietuvos 
okupantai komunistai uždarė 
Skautų Sąjungą. Visą skautų 
turtą nusavino akiplėšos kom
jaunuoliai ir komunistų auklėti
niai pionieriai.

Pasibaigus antrajam karui, j. 
skautų vienetai buvo atkurti Vo
kietijoje. Jie ten veikė apie tre- 
jis metus. Prasidėjus emigraci
jai į užjūrius, j. skautai buvo 
atkurti Amerikoj, Kanadoj, Aus
tralijoj, Argentinoj, Venecue- 
loj ir kitur.

Baigiant tenka priminti, kad 
didelė dalis Lietuvos laivyno jū
rininkų pirmuosius plaukiojimo 
šuolius pradėjo būdami jūrų 
skautais. V. Vytenietis

08. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mndre prektike, ip*c, MOTERŲ lifo» 
2662 WEST 59th STREGT 

Tėte PR ••1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 
ainis 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71$t STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Reiid. telef4 Glbson E-6195

Pwima ligonius pagal susitarimu. 
valandas, skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6135.

f. SR£1K, 0. f.
erTHOP eo A S-F ROT ec I ST AG

Ap&rit&i - Prote**. Mcd. Be*- 
dažai. Sp^I.M kol***
(ArA ir L t

p__4 jr g__8 Šeštadieniais 9—1-
2850 W«t 63rd St., Chicago, III. 60629 

Talaf.: PRoapeet 6-50G4

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI ’NAUJIENAS"

PETRAS SLMONĖLIS 

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

Ir žemaičiai ir aukštaičiai

Pats būdamas Didž. Lietuvos 
žemaitis, suprantama, Mažvy
das, nesant rašomosios kalbos 
tradicijos, ir rašte rėmėsi savo 
tarme. Tačiau vis dėlto jis juto 
tuo būdu neįtiksiąs kitų tarmių 
žmonėms. Tad juo toliau — ki
tuose savo raštuose — juo labiau 
Mažvydas atmiešia savo kalbą 
ir aukštaitiškomis lytimis. Tam 
posūkiui didelės reikšmės turė
jo tai, kad jis ėmė dirbti vaka
rų aukštaičiuose (Regainėje), 
■kurių M.až. Lietuvoje buvo gero
kai daugiau negu žemaičių. Nuo 
grynos žemaitiškos tarmės Maž
vydą turėjo atitraukti ir būrys 
jo bendradarbių aukštaičių.

P. Jonikas (iš Literatūra)

GĖLININKAS 
(PDTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir aexonineg 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMEHTAS) 
5523 So. Harkm Ava, — 5U»122t

GUŽAUSKŲ'; 
gėles visoms progoms

BEVERLY HILLS GtLINY«A I
2443 WEST 63ra STREET 

T»l«fon*l; PR J4S33 lr PR 84^34 I

TĖVAS » SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Td«r.: GRovchiH 6-2345-4

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnheU 3-210M

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSM AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IB DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS F. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE ’

TeL: YArds 7-1741 - 1742 į

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

MODEK.NISKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI: •
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIĖNA 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYč«Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senui laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

\ S. Pitersenienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų maži e 
ienas bei jaunimui;

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl.. telpa 6 pasakos ir DVY 
MUKĘS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai iliu> 
ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dot

2. Vanda Frankianė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pesaka 
našiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato. 24 psl., gra 
^iis leidinys. 51,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitei valkams Dad. V. Simaa 
revidaus iliustruota, 130 psl., $1JM.

4. Staeė Vanagaitė • Petersoniene, LAUMĖ DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemeje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dali. J. Kiburo iliustruota, 84 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 poL. Sl,00.
6. Alfonsas Vambufas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-goa premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dali. 
V. Standi kaitės iliustracijos, 186 psL, kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, JAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasako* 
/alkams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienėa 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologije* posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žarnai 
fiiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažen* yra daug lengviau juo* 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuviška knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- 
ėjime rodyklė tKaiga pakiltų aukštyn.

JiAUJllNOK

17M 3*. HAL3TED CBffCAGO, fM>.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401

JUOZAPAS RICZKUS
Gyveno 4357 So. Maplewood Ave.

Mirė 1972 m. liepos 27 d., 7:55 vai. ryto sulaukęs senatvės. Gimęs 
Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 62 metus.

Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Joseph Jr.. marti Tekia ir Raymond, 
marti Helen, duktė Victoria Mitnius, žentas Walter, 6 anūkai, 2 pro- 
anūkai, švogeris Paul Petkus, jo žmona Stephanie ir kiti giminės, 
draugai bei pažistami.

Velionis buvo vyras neseniai mirusios žmonos Mary.
šeštadienį 2 vai. popiet kūnas bus pašarvotas P. Bieliūno koply

čioje. 4348 So. California Ave.
Pirmadienį, liepos 31 d. 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios į 

Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Juozapo Riczkaus giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pta- 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
sūnus, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas, Tel. LA 3-3572.

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

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-113d-1139

/

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
(1 tom**, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina S5.00.

Uletdo Dr. Kazio Griniaus KogūteiaĘ. <, Knyga, galima 
auMpirktl “Naujienose" už $5.00. užsakant paltu reikia 
pridėti 25 centu; pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima prigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrišta) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 Sq. Halsted Street — Chicago 8, Ill.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTH WEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

l

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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TAU VĖL. JAUNOJI LIETUVA!TAU VĖL, LAISVOJI LIETUVA
Lietuvos Generalinės Konsolės J. Daužvardienės žodis 

Dariaus — Girėno minėjime, Lithuanian Plaza, 
1972. VII. 23, 2 vai. p. p.

Minėdaino tragiškai užsibai
gusi kapitono S. Dariaus ir Įeit. 
S. Girėno skridimą, po 39 me
tu. gyvendami gerbūvio bei 
reto mokslų pažangumo lai
kais, esame linkę užmiršti be
keik primityvias jų žygio prie
mones. Stebint milžinišką ypa
tingai aviacijoje pažangą, mum 
sunku Įsivaizduoti kap. Da
riaus ir Įeit. Girėno vargingą 
tiesiog skurdų savo ryžtingo, 
didvyriško žygio vykdymą. Jų 
lėktuvas buvo primityvus šių 
laikų standartams. Jų resursai 
dar labiau primityvūs; skridi
mo finansavimui teko tiesiog 
ubagauti. Jie žuvo beveik Įvyk 
dę pasirinktąją misiją. Jie ta
po didvyriais visiems laikams. 
Jų dedikacijos žodžiai — “... 
Tau, Jaunoji Lietuva” tebe
skamba mūsų ausyse, pasilie
ka gyvi, nors jų pačių nebėra 
gyvųjų tarpe.

Xebėra ir Lietuvos laisvųjų

tautų tarpe. Lietuva, taip skur 
džiai, beveik primityviškai 
pradėjusi nepriklausomybės at 
kūrimo periodą, ryžtingai pro
gresavo, siekė, bet ne dėl savo 
kaltės nepasiekė pilno laisvo
jo gyvenimo potencialo, nes 
Sov. Sąjungai klastingai ją 
okupavus, ji buvo nustumta 
Saigai i primityvią padėtį — Į 
vergiją. liet viltys išsilaisvinti 
tebėra gyvos!

Iš pavergtos Lietuvos prasi
veržia pavergtųjų šauksmai, 
maldavimai išlaisvinti juos ir 
Lietuvą. Darius ir Girėnas sky
rė savo žygi jaunai — laisvai 
Lietuvai, ir jai paaukojo savo 
gyvybes. Dabar, Kalanta ir kiti 
skyrė savo gyvybes pavergtai 
Lietuvai, atkreipimui okupan
to ir viso pasaulio dėmesio į lie
tuvių tautos pavergimą, mal
daudami jai išlaisvinimo.

Minėdami didvyrišką Dari
aus ir Girėno žygi bei jų gar-

Lietuvos Generalinė Konsule Juzė Daužvardienė sako kalbą

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy R.ikia

RELIABLE WOMAN 
To clean siųall Motel in 

West suburb. . 
Call 345-4768

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reiki.

METAL FABRICATION FOREMAN 
Mostly Sheet MetaL Will train to 

take complete charge of 
Department

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

South Holland, Ill. 568-2020

REAL ESTATE
<1

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai,' Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKĖJIMAIS 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

f ' ' 11 " liwirnnmin ų.

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponi

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 i
Vedėjas J. L I E P 0 N I S

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
1. MŪSŲ BENDROVĖ veikia jau nuo 1947 metų. Kiekvienais metais 

mes persiunčiame į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun
tinių.

2. MŪSŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite dideli 
pasirinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.

3. TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, 
Moskvič, Zaporožec), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialio
mis kainomis.

4. JEIGU JŪS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parū
pinsime reikalingus dokumentus.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL. 60604 

TEL. WA 2-9354
ir mūsų skyrius:

2618 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629 
TEL. WA 5-2466

DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE

'~~ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ.
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
» ------------------

f™ ■ ■■ ———1 i

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

{vairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANT1NAS
■——,------------------------- . ...... _i

MOVING — Apdraustas perkraustymag
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Ilgų metų patyrimas.
Į AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209I—  , ~ ... ... r

aCT.LL-------I.....................................

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
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bingą atminimą, pasiryžkim' 
aukotis ir vieningai dirbti Lie
tuvos išlaisvinimui. Kartoki
me ir Įprasminkime tuos skaus
mingai šauktus žodžius, prasi
veržusius iš okupuotos Lietu
vos: “Laisvės Lietuvai!”

Kuomet Lietuva vėl bus iš
laisvinta, sekdami Dariaus ir 
Girėno pavyzdžiu, galėsime 
dedikuoti savo darbus, savo 
širdis “Tau, vėl Jaunoji Lietu
va. Tau, vėl laisvoji Lietuva!”

Mieli rockfordiškiai 
ir Naujienų piknikas

Neilstantis ilgametis ištikimas 
Naujienų draugas bendradarbis 
p. Juozas Bacevičius laišku pra
neša, kad neatvažiuos rockfor- 
diškiai bendrai samdytu autobu
su, dėlto kas išgalės ar savo au
tomobilį turės, stengsis savomis 
priemonėmis atvažiuoti i Nau
jienų pikniką Bučo darže.

Bacevičius rašo:
“Turiu pranešti, kad suma

nėm ant greitųjų suorganizuoti 
autobusą į Naujienų pikniką šį 
sekmadienį. Jau pirmą dieną 
vienam kitam paskambinus, už
sirašė 19 norinčiųjų važiuoti. De
ja, vakare Petras šernas prane
šė, kad negauna autobuso. Lie
tuvis Kasputis mus veždavo pi
giau, gi Greyhound Bus Co. per 
brangiai lupa; visa 850 daugiau. 
Tad autobusu negalėsim atva
žiuoti. Važiuosim, kas galėsim, 
savomis priemonėmis.

Dar noriu pridurti, kad mes 
žadame Naujienoms surengti 
pikniką ar pusryčius Lietuvių 
Klubo parke.

Paremti mūsų spaudą — Nau
jienas siunčiu savo $50 čeki.

Linkiu geriausio pasisekimo 
Naujienoms ir gausingo pikni
ko!

Juozas Bacevičius-žvalgas”.

—Mūsų bendradarbis Alfon
sas Nakas nuo liepos 16 pakei
tė gyvenamą vietą. Jo postovus 
adresas dabar yra toks: 1668 
Bowers Avenue, Birmingham, 
Mich., 48008. o telefonas — 
(313) 645-5926.

— Naujienų piknike kugelį 
keps ir maistą gamins Monika 
Cicenienė. Jai padės kelios pa
dėjėjos.

—Lietuvos Dukterų Draugi
jos geguži nė-piknikas rengia
mas rugpjūčio 6 d., sekmadie
nį, Bučo sode, Willow Springs. 
Bus paruošti karšti pietūs, 
veiks kavinė su pačių narių 
gamintais kepiniais. Daug ge
rų dovanų laimingiems. Veiks 
gėrimų bufetas, šokiams gros 
Ramonio orkestras. Kviečiame 
ir laukiame visus. Neturinčius 
mašinos atveš autobusas. (Pr)
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LOOP RESTAURANT
CAPACITY 350.

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

973-4770
Mr. STARK -

— Povilas P. Dargis, Pitts
burgh, Pa., SLA prezidentas, 
dalyvaus 228 SLA Vyrų kuo
pos 85 metų minėjime ir ta pro
ga ruošiamam piknike Onos 
Bruzgulienės sode, Kean Avė., 
Willow Spdings. rugpjūčio 6 
diena. C

— Marion ii’ William Sebas
tian, Chicago Savings & Loan 
B-vės direktorius sulaukė 50 
metų laimingo vedybinio gyve
nimo sukakti. Jos proga lie
pos 16 d. Bendrovės prez. Phi
lomena D. Pakel savo reziden
cijoje Chicago Heights iškėlė 
šaunias vaišes, kuriose dalyva
vo Įstaigos tarnautojai ir jubi- 
litų artimieji. W. B. Sebastian 
yra ilgametis tos lietuviškos 
finansinės įstaigos tarnauto
jas, daug prisidėjęs prie visuo
met gerų santykių su lietuviš
kom organizacijom, visuome
ne, spauda ir aplinka.

— Akt. Rūta Lee - Kilmony- 
tė, Hollywood, Calif., dalyvavo 
vaidinime Chicagos priemies
čio teatre. Ta proga Lietuvos 
Vyčių organizacijos vadovybė 
ją pakvietė vaišėms, pokal
biams ir draugystei su savais ' f 
tautiečiais. Sol. .Algirdas Bra
zis yra tos organizacijos Illi
nois — Indiana apyg. pirmi
ninkas.

— Adv. P. šulas yra LB So
cialinio klubo pirmininkas, Al. 
Aglinskas — vicepirm., A. Če
pulis — sekr. ir reikalų vedė
jas.

— Rokas šnukas iš Brighton 
Parko apylinkės praneša, kad 
Našliu klubo valdyba ir nariai 
ruošiasi banketui spalio 15 d. 
Polonia salėje.

— Chicagos garsieji Stock 
Yards pamažu atgyja. 150 ak
rų plote, kuriame buvo garsio
sios skerdyklos, dabar yra sta
tomos modernios mėsos apdir
bimo Įmonės. Numatoma, kad 
apie 1980 metus jose dirbs apie 
30,000 darbininkų. Kadaise čia 
dirbo daug lietuvių, kurie pap
ročiais ir gyvenimu sudarė fo
ną garsiam Upton Sinclair ro
manui “Džiunglės”. Tas roma
nas ir jo veikėjai lietuviai tu
rėjo didelės Įtakos Į Amerikos 
pramonę ir darbininkų gerbū
vi. V

— V. Davidauskas iš 
Brighton Parko apylinkės iki 
šiol buvo žinoma kaipo rūpes
tinga ir sociali mokinių apsau
gos nuo eismo nelaimių parei
gūnė prie 32-ros ir Racine Ave.. 
Jaunystėje ji domėjosi plauky
mo sportu, bet virš 40 m. ne
dalyvavo jokiose rungtynėse, 
nors praktikavosi Evergreen 
klubo baseinuose, ši pavasarį 
ji laimėjo keletą rungtynių taip 
pal 1-mą vielą Northwestern 
u-to pirmenybėse virš 45 m. 
amžiaus moterų grupėje.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SER5HCE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
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

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. 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

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS miegamas 
kambarys vyrui su virtuvės 
prilegijomis. Tel. GR 6-6497.

AL. IR I G N A S j 
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 — TEXACO 
58-tos ir Western Avenue kampas

unit

Lietuviu spaustuvė
COMMUNITY INSTANT PRINTERS

Greitai, gražiai ir pigiai spausdina 
viską. Skambinkite ir sužinokite mūsų 
prieinamas kainas tel. (312) 778-1970 
2951 W. 63 St. — Chicago, III. 60629.

KRUMPLIS ir STULPINAS

A. 1 L. INSURANCE i REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

lA 34775
(Currency Exchange įstaigoj) - 
Pigūs automoblIlŲ draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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

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

kitoki blankai.

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

LIETUVIO
BATŲ TAISYMO
DIRBTUVĖ

4612 So. Paulini St.
(Town of Lake)

Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir 
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.

Atvežus i5 toliau, gaus nuolaidą. 
Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS
TEL.: YArds 7-9107

BTZNTKRIajl KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 354-5551

BARGENAS BRIGHTON PARKE 
Kreipkitės į mūsų įstaigą dėl to že
mos kainos 2 butų namo. 5 kamba
riai su 3 miegamais ir 4 kambarių 
butas pajamoms. Atskiri šildymai, 
garažas, labai gera apylinkė. Savi
ninkas Įsakė greitai parduoti. Būkite 
apdairūs. Pamatykite tą namą ir 
duokite savo pasiūlymą. Skambinkite 
stebukladariui. Skambinkite

MICHAELS dabar. Kalbame 
lietuviškai. 254-8500

NUOSTABUS 3 BUUTŲ
Labai ištaigingas beveik naujas, bet 
bargeno kainos. Reikia tik pasvars
tyti. 2 aukštų liuksusinis mūras su 
2 liuksus butais po 3 miegamus ir 
4 kambarių liuksus butas angliškam 
beismante, visuose liuksus vanitv vo
nios, puiki spinduliuojanti šilima, 
puikus 2 mašinų mūro garažas, ir 
viskas už liuksuso žemą kainą pir
kėjui. Paskubėkite. Eikite prie tele
fono ir skambinkite stebukladariui. 
Skambinkite MICHAELS dabar.

Kalbame lietuviškai. 254-8500

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

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

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

MARQUETTE PARKE 

arti 69-tos gatvės geras 4 kambarių 
namas. 

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

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

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

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

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metu. 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. $25,500.

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

TEL. 436-7878

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.

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 30s. 544-7864.

STORE & 
4 APARTMENTS 
2914 WEST 63rd ST.

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

434-2200

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Ti’somi «u+o motorai, atabdžial, 

tune-ups Ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA AVE, 

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9M7

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininku. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskai, sav.

—1 i1’1" 1 i

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

. P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, m. 60632. Tel. YA 7-59M
----------- ------------ - ------- - . _

A. T V E R A $
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublIc 7-1941
---

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINI i
DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS’

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

Skambinti 436-2793.

SAVININKAS PARDUODA 4 mie
gamųjų mūrini 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 KAMBARIU 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 v 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. Marauetfe 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 gaw šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western SI 9.500.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marauette Parka. $10.000.

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

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

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

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS




