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Over One Million Lithuanian In The Ijnited States—

VOKIETIJOS SPAUDA APIE LIETUVA Ic
Fed. Vokietijos spauda pastarųjų trijų mėnesių (gegužės- ; 

birželio-liepos) įvykiams Lietuvoje skyrė daug vietos, nors, paly
ginti, žymiai mažiau kaip Italijos laikraščiai. Vis dėlto, ne tik 
Vokietijos didmiesčių, bet ir mažų vietovių-laikraščiai skaitytojus 
ryškiai informavo apie tai, kas vyko ir tebevyksta Lietuvoje. Elta, 
neseniai gavusi didelę vokiečių spaudos iškarpų siuntą, čia pa- j 
teikia, dėl vietos stokos, tik būdingesnius balsus, antraštes ar
mintis.

Gegužės ,mėn. laikraščių ant
raštės skelbė: “Lietuvoje j vy
ko neramumai”'(Koelner Stadt- 
Anzeiger), “Kruvini neramu
mai Lietuvoje” (Rhein-Neckar 
Zeitung, Heidelberge^; “Po 
kautynių gatvėse Lietuvoje jau 
ramu” (Westf. Nachrichten, 
Muenster). Dienraščiai Luen- 
berg ir Oberndorf) Neckar 
miesteliuose ir kitur skelbė apie 
“sunkius" ar “kruvinus” nera
mumus Lietuvoje, gi žinoma
sis “Frankfu'* ~ ’ '* Allgemeine” 
nežymioje viet >inėjo “Ne
ramumus Kaun> _itų miestų
spauda rašė aprv neramumus, 
kurie buvę numalšinti (nięder- 
geschlagen). Vokiečių laikraiš- 
čiai daugiausia skelbdami sa
vosios dpa agentūros pratesi
mus vis pažymėdavo, kad ka
riniai daliniai kovojo prieš de
monstrantus Kaune’ ir prane
šimuose pakartota demonstraci
jų metu Kaune, gegužės mėn. 
tai, kad jaunimas miliciją ap
metęs akmenimis ir kad buvę 
aiškiai girdėti šauksmai “lais- 
vės Lietuvai”. Kai kurie bek
raščiai išdrįso ir antraštėje pa
žymėti : ‘^Reikalauta laisvės 
Lietuvai” (Badisches Tagblatt, 
Baden-Baden mieste).

Spauda birželio 14 d. jau skel
bė apie antrąjį susideginimą — 
Varėnoje. Vak. Berlyno “Tele- 
graf” savo antraštėje pabrėžė: 
“Liepsnoją ženklai Lietuvoje”. 
Beje, kai kurie vokiečių dien
raščiai skelbė ir Baltijos kraštų 
žemėlapius — pvz. “Die Welt” 
geg. 24 laidoje *

Šveicarų spauda skelbė ne
maža platesnių komentarų. 
Daugiau dėmesio vertas Geor
ge Popoff straipsnis “Bašler 
Nachrichten” dienraštyje, birž. 
3 laidoje. Antraštė — “Sukili
mas Lietuvoje”. Autorius tei
gia, kad sukilimas buvęs pir
masis tokio masto sovietų im
perijoje ir jis esą Įspėjimu vi
sam pasauliui.

Vokiečių spauda, laikraš
čiai bei žurnalai, apie įvy kius 
Lietuvoje platesnius komenta
rus skelbė gegužės, birželio, iš 
dalies ir liepos mėnesiais. Elta 
bei mūsų spauda jau minėjo 
“Der Spiegei” žurnalo prane
šimą “Suteikti Lietuvai nepri
klausomybę”, kur R. Kalantos 
žygis buvo sugretintas su Simo 
Kudirkos pareiškimais teisme 
dėl laisvės kraštui. Pasirodė 
daugiau išsamių straipsnių, ko
mentarų dienraštyje, savaiti
nėje bei kitoje spaudoje — jie 
pateikė daug pilnesnį vaizdą, 
ypač su dienrašių skelbtomis 
trumpomis, sausomis žiniomis 
palyginus.

Plačiau skaitomas savait
raštis “Welt am Sonntag” geg. 
28 laidoje Įdėjo Peter Michalski 
straipsnį apie Kalantos mirtį, 
šalia paskutinių Įvykių apra
šymo nušviesta ir katalikų Baž
nyčios Lietuvoje padėtis.

“Pamirštieji ties Baltijos jū
ros pakraščiais” — skelbė savo 
komentare, geg. 21 d. “Aache- 
ner Volkszeitung”. Esą, Sovie- 
tijoje rūgsta, nes priešingai,

“jaunimas siektų gyventi, bet. 
ne save sunaikintų”.

V. Berlyno “Tagesspiegel” i 
geg. 24 skelbė Aleks. Korab 
straipsnį — čia jis ryškino ma
žumų maištą apie režimą, pa
žymėjęs, kad pradinis protes
tas Kaune kilęs ne iš intelektu-: 
alinių, bet iš jaunųjų darbiniu-' 
kij sluoksnių. j

“Reutlinger Gen. - Anzeiger”> 
geg. 27 skelbė: “Lietuvių skun-j 
das dėl laisvės stokos”, gi 
‘Frankfurter Rundshau” geg. 
25 laidoje Įdėjo platų Harry 
Schleicher’io straipsni, kur 
svarstomos buvusių riaušių (ne* 
ramumų, ’ kaip vokiečiai vis 
skelbė) priežastys. Autorius

Argentinos kariuomenės parade buvo parodyti čia matomi lengvieji kulkosvaidžiai, kuriu 
kiekvieną nešė keturi kareiviai. Pietų Amerikos valstybės nepasižymi aukštu gyvenimo 

lygiu, tačiau ginklams jos išleidžia labai dideles sumas pinigu.

nurodo į Vilnių, kur reiškiasi 
tautinės lietuvių nuotaikos, 
primena sovietų vykdomą ru
sinimo kryptį ir cituoja lietu
vių skundus “Pravdoje” dėl 
rusams Lietuvoje teikiamos 
pirmenybės butų gavimo at
žvilgiu. Baigia žodžiais “Pa
starojo meto įvykiai, neabejo
tinai patys rimčiausi paskuti
niu laiku,- nebus paskutinie
ji...'” Būdinga antraštė: “Net 
ir butai pirmiausia priklauso 
rūmas”.

šalia “Die Zeit” savaitraščio, 
skelbusio komentarą apie “Kau 
no deglą”, kitas žinomas kultū
ros - politikos savaitraštis, ka
talikų “Rheinischer Merkur”' 
geg. 26 laidoje Įdėjo platų savo 
redaktoriaus Paul Wilhelm 
Wenger’io str. “Taika kaip 
Prahoje”. Autorius Kauno Įvy
kius būdingai sieja su įvykiais 
Čekoslovakijoje bei su sovietų 
— vak. vokiečių bendradarbia
vimu. Pagal autorių, lenkų 
sukilimas 1970 m. pajūrio 
miestuose ir 1972 neramumai 
Lietuvoje aiškiai liudija: “rytų 
europiečiai rodo nusivylimą 
vokiečių ir sovietų bendradar
biavimu". .

Kai kurie vokiečių laikraš
čiai, siekdami nušviesti riau
šių Lietuvoje priežastis, minė
jo 1969 m. Rygoje bandžiusį su
sideginti jauną, gabų studentą 
Iliją Rips (jis šiuo metu gyve
na Izraely). Anuomet 20 m. 
amžiaus jaunuolis buvo pasiųs
tas dvejiems metams Į nervų 
kliniką. (Elta)

Gub. G. Wallace 
pasitraukė

BIRMINGHAMAS. — Alaba- 
mos gubernatorius George 
Wallace tvirtai pareiškė, kad 
jis nėra kandidatas į prezidento 
vietą ir nepriims Amerikos 
partijos nominacijos, jei tokia 
būtų. Gydytojai jam pasakė, 
kad šiais metais jis neturėtų da
lyvauti kampanijoje, bet visą 
dėmesį turėtų nukreipti į savo 
suparalyžuotų kojų gydymą ir 
gimnastikavimą. Wallace nu
taręs paklausyti gydytojų pa
tarimo.

Gubernatorius Wallace kam
panija į prezidento vietą pasi
baigė gegužės 15 d., kada jis 
buvo sunkiai sužeistas bandy
me jį nušauti Laurel, Md.

iŠ VISO PASAULIO
*

ČIKAGA. — šeštadienį Čika
goje prasidėjo Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienijimo Ameri
koje 65-tasis seimas, kuris tęsis 
iki trečiadienio,

ORONO.- — Minnesotos mi- 
į Ii j oniei^ųa; žmoną yh-giųia Pl- 
:per, ^kufFbuvo pagrobta iš na
mų, vyrui sumokėjus bandi
tams 1 milijoną dolerių, buvo 
rasta * prirakinta prie medžio 
miške netoli Duluth miesto.

LONDONDERRY. — Apie 
4,000 britų kareivių atvyko į 
Londonderrv miestą šiauri
nėj Airijoj, kur yra katalikių 
centras; Kariuomenė rengiasi 
išgriauti katalikų rajonuose pa
statytas barikadas. Britų val
džia paskelbė, kad visos bari
kados bus pašalintos jėga, jei 
patys katalikai jų neišardys.

WHEELING. — Senas cirko 
akrobatas Karia Wallenda, 67 
metų, tęsė savo cirko progra
mą, nors jo partneris ir žentas, 

; nukritęs iš 60 pėdų aukščio, už
simušė: Wallenda grupėje tai 
jau ne pirma mirtis cirke. Jo 
septynių asmenų šeimos grupė 
nukrito žemėn nuo vielos 1962 
m. Tada žuvo du vyrai ir du 
buvo sunkiai sužeisti, vienas jų 
paralyžuotas. Wallendos žentas 
palietė lazda elektros vielą, kris 
damas palietė dar dvi vielas ir 
prasiskėlė galvą atsitrenkda
mas į žemę. Jo kritimą matė 
apie 6,000 žiūrovų.

Nacionalinio respublikonų parti
jos komiteto pirmininkas sen. 
Robert Dole, didelis lietuvių drau
gas, pasakęs kalbą paskutiniame 
Vasario 16 minėjime Čikagoje,

“Ne sudiev, bet 
iki pasimatymo”

ČIKAGA. —į (šeštadienį Či
kagos visuomenė atsisveikino 
su Australijos lietuvių krepšinio 
rinktine. Po vakarienės, pil
noje Tautini^ Namų salėje, 
programą pruredė P. Petrutis. 
Kalbėjo LB vardu V. Zalatorus, 
Altos vicepirmininkas ir Lie
tuvių Fondo pirmininkas dr. J. 
Valaitis, kun. J. Prunskis, Tau
tinių šokių pradininkė Baro
naitė - Grėbliūnienė.

Amerikos Lietuvių krepši
ninku vardu svečius atsisveiki
no Edas Modestas. Jaunieji 
australų krepšininkai ir ų vado
vai buvo išrikiuoti scenoje. 
ŠALFAS prm. J. Baris visiems 
įteikė dovanėles šios kelionės 
prisiminimui. Australų vardu 
atsisveikino A. Milvydas, dė
kodamas lietuvių visuomenei 
už globą ir šiltą priėmimą. Abu 
vadovai: Amerikos — J. Baris 
ir Australijos — J. Tamošiūnas 
savo kalbose išreiškė pasiryži
mą šių dviejų kontinentų spor
tininku rvšio nenutraukti ir 
per sportą toliau žadinti jau
nųjų lietuvių tautinį sąmonin
gumą ir meilę Tėvynei. Ben
drame pareiškime buvo pa
brėžta: “Ne sudiev ”, bet “iki 
pasimatymo” Australijoje”.

Netikėtą siurprizą padarė du 
svečiai iš Lietuvos Vytas ir Da
lia Kamaičiai. Kauno šokėjai, 
kurie 1971 m. Leipcige tarp
tautinėse šokių varžybose lai
mėjo pirmą vietą. Maskvoje šių 
metų varžybose, kur dalyvavo 
90 porų, Kamaičiai laimėjo pir
mas vietas keturių šokių kate
gorijose. Jie susirinkusiems 
pašoko keturis šokius.

Karas P. Vietname
SAIGONA. — Pietų Vietna

mo kariuomenė buvo priversta 
pasitraukti toliau nuo Quang 
Tri miesto citadelės, nes ko
munistai nakties metu atsiuntė 
apie 600 vyrų miesto pilies gy
nėjams sustiprinti. Artilerija 
iš kalnų siunčia i Saigono ma
rinų apkasus sviedinius.

Toliau Į pietus komunistai 
vėl užėmė neseniai išvaduotą 
Bong Son miestą.

Lengva bausmė 
sovietų žydui

MASKVA. — Gavril Šapiro, 
sovietų žydas, buvo nubaustas 
vienais metais priverstino dar
bo, neatimant laisvės. Ši baus
mė laikoma labai lengva, nes jis 
buvo kaltinamas karinės prievo^ 
les vengimik Neabejojama, kad 
Šapiro tokia lengvą bausmę ga
vo todėl, kad apie jo bylą ir vi
sas jos aplinkybes daug rašė už
sienio. spauda.

šapiro buvo pašauktas, kaip 
atsargos karininkas, į karinį da
linį. Jis yra padavęs prašymą 
vizai gauti, nes jis nori emigruo
ti. šapiro pagalvojo, kad jei jis 
eis į kariuomenę, tai vėliau val
džia jam gali neduoti vizos, sa
kydama, kad jis žino daug ka
rinių paslapčių. Todėl jis pasi
rinko slapstymosį kelią.

špiro pagarsėjo, kada jis Mas
kvoje religinėse žydų apeigose 
vedė Amerikos žydaitę Judith 
Silver iš Cincinnati. Vestuves 
plačiai aprašė Maskvos užsienio 
korespondentai, žmona prieš 
teismą buvo atvykusi į Maskvą 
iš Amerikos, tačiau buvo tuoj 
pat išsiųsta atgal. Ji džiaugia
si, kad vyras gavo lengvą baus
mę.

BOGOTA. — Du vietinio susi
siekimo lėktuvai Kolumbijoje 
susidūrė ore, iš rišo žuvo 38 as
menys.

Buvęs Texas gubernatorius, ilga* 
metis demokratas, John Connally 
šiais metais rengiasi remti respu
blikonu kandidatus į prezidentūrą. 
Jis organizuoja partija nusivylu
sius demokratus į Nixono rėmėju 

būrį.

WASH1NGTONAS. — šiandien Washingtone turi susitikti 
abu demokratų partijos nominuoti aukščiausieji kandidatai: sen. 
McGovern ir sen. Eagleton. Šis susitikimas, McGovern žodžiais, 
reikalingas apsvarstyti susidariusią padėtį. McGovern prieš kelias 
dienas pareiškė, kad jis remia Eagletono kandidatūrą “1,000'.”, 
tačiau šeštadienį jis jau kitaip kalbėjo. Daugelis demokratų par
tijos veikėjų visoje Amerikoje reikalauja, kad Eagletonas būtų 
pašalintas iš kandidato į viceprezidentus vietos. Jo prisipažinimas, 
kad jis net trim atvejais buvo gydomas psichiatrinėje ligoninėje, 
galis demokratų partijai pakenkti-rinkimuose.

Mirė Latvijos 
atstovas Spekke 

WASHTNGTONAS. — Ket
virtadienį Washingtone stai
giai mirė ilgametis laisvosios 
Latvijos atstovas Amerikai Ar
noldas Spekke, 85 metų am
žiaus. Jis jau senokai negalavo 
ir pareigų nebeėjo.

Prieš pereidamas diplomati- 
nėn tarnybon, Spekke Latvi
joj profesoriavo, yra išleidęs 
kelias knygas. Amerikon jis bu
vo perkeltas 1954 meta.s.

Liaudies partijos 
konvencija

ST. LOUIS. — JAV Liaudies 
partijos konvencija nominavo 
savo kandidatu į prezidentus 
dr. Benjamin Speck. Kai kurie 
delegatai bandė kandidatu pra
vesti sen. McGovern, demokra
tų kandidatą, tačiau dauguma 
jį atmetė.

Liaudies partijos platformo
je yra išreikštas pritarimas 
homoseksualų “išlaisvinimui”, 
marijuanos legalizavimui, de
zertyrų amnestijai ir 30 valan
dų ilgumo darbp savaitei. Pro- 
ramoje reikalaujama panai
kinti visas JAV karines bazes 
užsieniuose.

Komunistėliai 
demonstruoja

WASHTNGTONAS. — Nacio
nalinė Taikos Akcijos koalicija, 
kuri dažnai praeityje rengdavo 
demonstracijas prieš Amerikos 
karo veiksmus Vietname, rug
pjūčio pradžioje visoje Ameriko
je, 13-koje miestų, organizuoja 
demonstracijas protestuojant 
prieš š. Vietnamo upių pylimų 
bombardavimą. Po to sekanti de
monstracija bus spalio 26 ir 
lapkričio 18 d. Bus demonstruo
jama 15-je Amerikos miestų.

Australe išrinkta
Miss Universe

SAN JUAN. — Puerto Rico 
šeštadienį buvo renkama Miss 
Universe. Karūną laimėjo Aus
tralijos gražuolė Kerry Ann 
Wells, 20 mętų amžiaus. Gra
žuolės rinkimų ceremonijas 
per televiziją žiūrėjo apie 400 
milijonų žmonių visame pa
saulyje, nes programa buvo 
perduodama per erdvėje skrie
jančius satelitus.

Antroje vietoje liko Brazili
jos gražuolė, toliau eina Ve- 
necuelos, Izraelio ir Anglijos 
atstovė.

— “DABARTINIŲ ĮVYKIŲ 
KRONIKOS” (pogrindžio spau
dos) Sovietų S-je nuo 1968 m. 
ligi šiol išleista 21 laidos. (Elta)

Sen. McGovern šeštadienį 
spaudos atstovams pareiškė, 
kad “kol mes su Eagletonu tu
rėsime progą pasitarti, aš esu 
už jo kandidatūrą”. - McGovern 
pareiškė neturįs jokios teisės 
pasakyti Eagletonui — “Aš tavęs 
nenoriu”, nes jį nominavo par
tijos konvencija. Partijos tai
syklės nenumato tokio autori
teto, kuris galėtų Eagletoną pa
šalinti iš kandidato vietos.

Pats Eagletonas, spaudos ko
respondentų spaudžiamas, kal
bėjo, jog jis nesirengia trauk-
tis iš kandidatų į vicepreziden
to vietą. Jis išbraukęs žodį “pa
sitraukti” iš savo žodyno.

Svarbieji Amerikos laikraš
čiai, nors simpatizuodami Eag
letonui, nurodo, kad jo pasili
kimas kandidatu pakenks de
mokratų partijai. Jam priki
šama, kad jis nepasakė McGo- 

5yernui apie" savo praeities ligas. 
Kfflfesponįentai anksčiau ar vė
liau būtų išaiškinę jo susirgi
mus ir būtų paskelbę visai 
Amerikai. Pačiam McGover- 
nui prikišama, kad jis gerai ne
susipažino su kandidatu prieš 
kviesdamas jį būti partneriu 
rinkimuose.

Reikia laukti, kad šios die
nos konferencijoje McGovernas 
ir jo kampanijos vadai įtikins 
Eagletoną pasitraukti iš kandi
datūros į viceprezidento vietą. 
Tada prasidės naujo kandidato 
ieškojimas.

Kai kurie komentatoriai sa
ko, kad respublikonų partijos 
tyla apie Eagletono ligą yra pa
grįsta ne tik politine “etika”, 
bet ir noru, kad Eagletonas 
pasiliktų demokratų kandidatu, 
nes respublikonams būsią leng
viau nugalėti McGoverną su 
Eagletonu, negu McGoverną su, 
sakykime, Humpriu ar Mušk i e.

Sugedęs maistas 
Indiios vaikams

NEW DEI,HI. — Amerikos 
šalpos organizacijai Care iškilo 
didelis nemalonumas, nes jos 
maitinamu Indijos Keralos pro
vincijos vaiku tarpe keli šim
tai susirgo maistu užsinuodiję. 
Keturi vaikai mirė, apie 50 sun
kiai serga.

Care organizacija Keraloje 
maitina 9,000 mokyklų vaikus. 
Visame pasaulyje ši šalpos or
ganizacija šelpia 28 milijonus 
žmonių 35-kiose šalyse.

— “LOS ANGELES TIMES” 
liepos 4 paskelbė ilgą prof. Vyt. 
Vardžio straipsni “Protests in 
Lithuania not isolated”. Auto
rius pažymėjo, kad antimask- 
vinis nacionalizmas auga viso
je Sovietų Sąjungoje. Esą, pro
testai, demonstracijos — tai ne 
paskiri reiškiniai, bet drauge 
ženklas kitiems galimiems 
ivvkiams Sovietu viduje.

(E)
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— Daug, be abejonės, reikia 
pinigų tokiai gimnazijai išlai-

— Kieno pečiai privalėtų at
statyti gimnaziją j reikiamą pa
dėtį?

— Argi ne PLB valdybos rei
kalas, susitarus su Vokietijos 
Krašto valdyba? — klausimu į 
klausimą atsakė inžinierius.

Pokalbis baigtas, bet mes dar 
susitiksime. Dar pabuvos Kun 
giai “Bakūžėje” savaitėlę ar 
kitą. O ir aš čia prisišliejęs. 
Seni bičiuliai su Laučiais iš 
stovyklos.

— Ar neatsimenate, kad dail. 
G. Laučienė buvo LB apyg. Val
dybai paaukojus paveikslą lie
tuviško švietimo reikalams?

Matyt ir duktė ir žęntas ne- 
nusikrato tuo lietuviško švieti
mo rūpestėliu.

‘. tyJ* duoda._sjyxį
yra pigi, ne? SUSiViE 
tarnavimus savitarpines

NAUJIENOS,
1739 So. Halsled St_ ChicaiA < ftt — fetet. HA‘ t-AlW

Nuleido galvą mielas inži
nierius: supratau, kas jį sle
gia. Tolimoje Vokietijoje, tik 
pdra savaitėlių prieš grįžtant 
Amerikon, pasišaukė Dievulis 
pas save mažąjį Kungių sūnelį 
Pauliuką. Liko jauniausias’ 
šeimos narys amžiams atskir
tai, ir tik’ retomis progomis tė
vai bepajėgs jo kapelį aplan
kyti ir padėti žydinčių rožių, 
puokštę...

Prie pokalbio prisidėjo’ ir 
Stasio žmona, kažkada buvusi1

Hanojaus valdžios nuotrauka parodo vieno Hatfongo miesto rajono vaizdą po balandžio mėti. 16 
dienos JAV aviacijos puolimo.

— Nenoriu nieko mokyti 
bet pasiūlyti šį tą norėčiau

.aiškų, ir reprezentacija prieš 
svetimtaučius nėra patenkina- 
,ma. Be abejonės, tai labai 
lengva pataisyti.
. — Kokį būdą siūlytumėt?
. — Aplink yrė svetimtaučių 
•vyrų kU'ėpos, o jų vadai dau
giausia lietuviai. Anksčiaū jie 
-talkininkaudavo gimnazijai, 
įbet dabar, kažkodėl, reikalas 
tapo užmirštas. Manyčiau, gim
nazijos vadovybė, galėtų vėl 
paprašyti jūoš. Pagaliami, ga
lėtų Žūti sū'organrznoti ir patys 
mokiniui, apįė sodus ir kiemą 
padirbėti.’ Tai butų jiems net 
jjramoga, o, iš kitur žvelgiant, 
mokinių būtų net ir pareiga,

Taigi, pirmiausias 
reikia griežtos rankos, 
bančios gerai tvarkyti bendra
butį. Antra: būtinas ūkio va
dovas ar vadovai, sugebą gim
naziją taip aptvarkyti, kad ji 
tikrai būtų panaši į lietuvišką 
gimnaziją, atstovaujančią lie
tuvio vardą Vokietijoje, na, ir 
trečia: atskiesti mokomąjį per
sonalą. Tada gimnazija gyvuos. 
Jį turi gyvuoti, ji negali užsi
daryti. Gimnazijos smukimas 
ar net užsidarymas taptų tikru 
parodymu, kad mes net nesu
gebame šio lietuvių mokymo 
ir kultūrinimo centro išlaikyti. 
Sakau “ir kultūrinio”, nes ap
link gimnaziją spiečiasi lietu
viai, o ir pati gimnazija pri
valo tą lietuvišką kultūrą 
skleisti. Tada išnyktų šaltas', 
afstumiąs gimnazijos vaizdas, 
tada svetimieji pamatys, ko 
esame verti. O jeigu kas nore-

— Kaipgi ne. Rūpinasi vo
kiečių valdžia, taip pat daug 
prisideda Amerikoje veikią bū 
reliai gimnazijai šelpti. Mirus 
kun. Sugintui, direktorius Nat
kevičius buvo atvykęs Amari- 
kon ieškoti būdų tolimesnei 
gimnazijos paramai. Tik ne
girdėjau, kad jis būtų kėlęs 
klausimų apie gimnazijos tai
sytinus negerumus ar būtų 
ieškojęs pagalbos tiems nege
rumams nugalėti.

—^ai tų bėdų bėdelių ir dau 
giau besama ? ' - . .

— Gaila, bet tikrai besama, 
mokslo lygis, kaip ir patys 
matėme iš spaudos, reikėtų 
kelti, nes šiemet iš trijų abitur
ientų tik vienas išlaikė bai
giamuosius egzaminus prie 
vokiečių mokyklų, čia neno
rėčiau niekieno kaltinti, tik 
pabrėžti , kad vertėtų pasirū
pinti mokytojais. Vieną kitą 
pakeitus, galimas daiktas, rei
kalai pagerėtų. Kai kurie pir
maeiliai mokytojai sensta, jiems 
gal sunkoka su mokiniais susi
šnekėti, ypač kad tų mokinių 
.yra pašalintų iš kitų gimna
ziją dėl blogo elgesio ar moky
mosi. Vasario 16 Gimnazijon 
mokiniai stengiamasi priimti 
be atrankos.

šiaip, tarp mokytojų ir mo
kinių nepastebėjau glaudesnio 
ryšio ar bendradarbiavimo 
mokymo ar kitais reikalais. 
Pasibaigė pamokos: mokyto
jai ir mokiniai išsiskirstė kas 
Sau, ir viskas. Suprantama, 
vyresnieji mokytojai jau gal ir 
nepajėgia.

— Apie mokinius užsiminė
te. Tur būt, iš visur jie suskri
dę gimnazijbif?

— Daugiausia mokinių iš 
rėpatriąntų. Bet ta prasme, kad 
Viętias iš tėvų lietuvis. Yra vi
sai grynų lietuvių. Yra atvyks
tančių gimnazijon, lietuviškai 
nemokančių: čia jie pramo
komi. Kun. Dėdinas neriasi 
iš kailio, stengiasi tokiems pa
dėti, nors patys vaikai noro 
nerodo. Turiu paminėti, kad

Rhtf'A kNYGA - geSiAūsia o’bvANi
Na u j lėnose gdlrmž gšūtl Puikiu kttygtj. kurios jiapuo? bet kokią 

kPygų spintą lentyną:
BieiiM'; ėĖIMkTiEj'l' iilEfAf gražiŠ’ 5^2 pust. $’Z.Ot>

— Na, jau geras pusšimtis 
metų nusistūmė, kai paskuTfnį 
kartą matėmės, — užšnekinau 
inž. Stasį Kūngį, anksčiau gy
venusį Čikagoje, tik prieš kele
tą metų persikėlusj į San Fraū- 
čisco.

— Ypač, kad daugiau kaip 
dvejus metus tėko gyventi Vo
kietijoje. Tik prieš dvi dieni 
grįžau su visa šeima. Buvau 
siųstas' savo kompanijos reika
lais iš San Francisco.

55.00, ,, minkšti is viršeliais —___________
UVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

3abaY tik ______■ ■ __ _____

— Iš paskutinio kun. J. Dėdi
no, dabartinio gimnazijos ka
peliono, atsisveikinimo per pa
mokslą, išryškėjo, kad “mūsų 
mokykla turi tokią didelę įta
ką atvykstantiems iš kitų kraš
tų mokiniams,, kad po metų 
laiko iš Amerikos atvykę vai
kai pamažu metė lankyti baž
nyčią”. Tą pastebėjau ir aš 
pats.

— Taip, tai tikrai siūbtelė
jimai. O gal tai dėl nepakan
kamo aprūpinimo, maisto trū
kumo ar panašiai ?

— Klystate. Aprūpinimas la
bai geras, maistas' puikus. To
kioms sąlygoms ešant, vaikai 
galėtų tikrai gerai mokytis, iš
laikyti lietuviškumą. ,

— Norėtumėte dar ką pasa
kyti, kas Jums atrodytų labai 
svarbų?

— Kas svarbiausia, maždaug 
viskas pasakyta, nors galėčiau 
šnekėti apie tai labai daug. Ga
liu pridėti, kad dėl minėtų prie
žasčių savo vaikų gimnazijon 
neleidau.

— Turėtumėte kokių šiūly-

ųta buvo Huettenfelde, visai ša- 
tia Vasario 16 Giinpaz i jos. Ten 
ir teko išbirti vis$ raiką, tik su 
trumpomis pertraukomis, ka
da išvažiuodavau apsidairyti į 
kitas Vokietijos vietoves.

— Tai mūsosios Vasario 16 
Gįtimažijos reikalai Jums ne
blogai žinomi?

— Net gerai. Pats buvau LB 
San Francisco apylinkės pir
mininku, kol išvykau Vokieti
jon. Dėl Jo man liėtiiViSci 

/klausimai, lietuvybės išliki
mas rūpi. Domėjausi gimna
zijos reikalais, stebėjau jos gy
venimą, sušnekdavau su kai 
kuriais mokytojais.

— Dabūr lietuviška spauda 
daug rašė apie gimnaziją.

Į .— Taip, žinau’. Tik, deja, n:e 
viskas yra taip gražu ir gerai, 
kaip koVėšpbnti’ėntąi ir patys 
•gimnazijos' pareigūnai sako. 
■■ — Nėgą'zdinkitė.

— Ne, jokiu būdu

POEZIJOS VĖikALAI
Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia, 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste 
ouklus. . Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami’ išreikšti žodžiais jausmų ir riiinčių 
gelmės.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimą:

1. J. Augustaitytė - VaUlOnlenė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for- 
nato, 126 psL Kaina $1.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 
Kišeninio formato, 157 psl $2.00.

5. ButkV Juza, Eilėraščiai ir raštai. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Kiliu rinktinė, 169 

psl. Kama S3.0Q. .,
7 Klaopas Jurgelionis,. GLODI . LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.

12.,Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
išnetintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijorėiS. sS.OO

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

14. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. *15 psl. KUTO.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini, lyrika, 167 psL, 53.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
17. Petrės Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiūuėti kūrinė

liai’, 92 psL, $1.00. , . .
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 £šl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės; 70 psl., $1.00-
20. Elona Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $25Q
21. Alfonsas Tyruolis, MėTU VINGTAI. Lyrikas rinktinė, 180 psl. S3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

j6 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. ČoedjA 115 0sL $380.

Norėdami įsigyti šias ak kitas knygas, prašome Atsilankyti | Naujiem- 
raktine arta užsakyti paktų pridedant čekį ar piniginį orderį.-

NAUJIENOS,

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS ĖlAŽArt ''NAUJIENOSE'' 

su DIDĖLĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. G’ussen — DANTYS, jų priežiūra,' sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik __
Minkštais viršeliais tik__ ___________________ _ __

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURUS ^ONfS. 
kelionės po Europą įspūdžiai. Vfetoje $2.00 dabar

paskutiniais mokslo metais vai
kų iš Amerikos buvo 10.

Su gimnazijos direktorium 
buvau pažįstamas jau ir anks
čiau. Čia labai artimai susipa
žinau su kapelionu ir bendra
bučio vedėju kun. Šulcu. Ku
nigas atsinešdavo pas mus sa
vo vargelius ir rūpestėlius, ir 
išsišnekėdavome valandų va
landas. Jam labai rūpėjo, kaip 
teigiamai išspręsti šį sunkų lie
tuvio mokinio auklėjimo. ir 
mokymo naštą. Jis pastebėjo 
tą patį, kad mokytojai, visa 
aplinka nepalankiai nuteikta. 
Visi daro atskfrai lyg tik sau, 
bendrabuty didžiausia laisvė. 
Pasišnekėjus su vaikais, paaiš
kėjo, kad tie vaikai labai pa
tenkinti, nes nėra varžančių 
tėvų, o bendrabučio vedėjų ar 
vadovų, vaikus prižiūrinčių nė
ra. Paskutinis bendrabučio ve
dėjas ir buvo kun. Šulcas, bet 
jis pasitraukė. Šiuo metu yra 
atvykęs j aunas; vyrukas iš ki
tur, bet, atrodo, jis per silpnas, 
jam pačiam dar priežiūra rei
kalinga.

— Ar sutinkate su ipąfiihii, 
kad dorovinė ir moralinė prie
žiūra būtina?

— Be mažiausios' abejonės 
sutinku, ir, tarčiau, visT turėtų 
sutikti.

— Taigi, leiskite Šieketi t<£ 
liaū. Dar vienas sunkiai spren
džiamas uždavinys. Vokiečių 
valdžia reikalauja mokinių 
bent 70, bet dabar, rodos, jau 
iškilo nauji reikaTaviniai, pa
gal kuriuos mokinių turės būti 
dar daugidu. Jei nėbūš nusta
tyto skaičiaus,, vokiečiai nu
trauks paramą, b tai šiandien 
lygu gimnazijos užsidarymui. 
Tą žino direktorius ir mokyto
jai. Jiems rūpi fūrėti mokinių 
bent minimumą,, fad vengia 
auklėjamiesiems . aštresni žodį 
pasakyti, kad neiŠlakstytų iš 
gimnazijos. Prisimenant,. kad 
tų vaikų tėvų dalis tik kartą 
per niėtus atvažiū'oja pas vai
kus, mažai rūpinasi, maža vil
ties tikėtis iš tėvų pusės spaudi
mo i vaikus, kad jie gimnazi
joje pasiliktų. ,

— Vasario 16 Gimnazija yra ' 
mokslo įstaiga. Ar ji turi dides
nės ar mažesnės'įtakos?

Galima taip, pat užsisakyti paittf, aWdnhJs čekį arba 
money orderį.

NAUJIENOS,
1739 Sb. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. GOODS

& r 4 f JT I © ** v

mažytė mergaitė Hassendorf o, taisytinus dalykus norėčiau pa 
•Montgomery ir kitose štovyk-Į minėti. Nors dažnas švėčias bū
dose Vokietijoje, Evangelina 
Lauciūtė. Mat, susitikom^ iš
garsintame Union Piety kur 
E vangeli nos tėvai ĮsitaiSęva’- 
-sarvietę “Bakūžę 
pasistatė namus nuolat gjtyėif

Prof. y*«J. Biržli$Kf ALEKSANDRYNAS, I foUUS. gražiai 
įrištas, 431 pusi. ____________ _____ , ....

Prof. SENŲJŲ Cl¥Tu\>trrty KNYGV
rSTČIRiTA, I džif, 208 piifl. iriita — $3.00, itainUiSis 
viršeliais —. $2.00; D dalis. 225 pusi., įrišta — $3,00, 
^inkštais vtršeliąty -įį _______________

6r. K. Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 1 tortas. 3tX) p 
p‘rot. S; Ka'iryt, LIETUVA" SuČASį gražiai įrišty 41ė p.__ 
Juozit LlūdžiOi, RAŠTAI, 250 pUSl. ..... -,x—
P. Liųcttiyvtenty ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pūši., .. .   -
£ MrctaT&nai, LI^TOVI^ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.
— įrišta__
Dr. y. Sruogienę, Lt

pusi.

vau gimnazijoje, kad ir ne vi
suomet kviestas, nors rnanb sū
nus liko šalia gimnazijos pa
laidotas, jaučiu pareigą pasa- 

6 šiemet kyti teisybę, nes ir dėl asme- 
• nįškų priežasčių norėčiau, r kad 

gimnazija išliktų stipri, Įietu- 
, tyįšką pavyzdinga. Juk mano 

dalis liko šalia gimnazijos.
— Sako, labai gražiai gim

nazija atrodanti?
— Atsakyčiau visai priešin- 

■gąi. Gal .kada ir atrodė įspū
dingai,. bet šiandien vaizdas 
ne tik kad ne pasigėrėtinas, bet, 
priešingai, atstumiantis. Pa
statai apgriuvę, apirė, langi
nės sukrypusius. Mūras byra, 
vysta, lyg mirties pradžia at- 

rrodq. Sodai, takai, kiemas vi
siškai apleista. ..Atrodo, ■ nesa
ma rankų galinčiiį viską ap
tvarkyti, pagražinti. Skaudų, 
kada lietuviškas langas sveti-

— Nepažintum Vokietijos... 
Netikėsit, kaip vokiečiai gyve
na. Savaitgaliais kaimuose 
ruošiami bazarai su pramogo
mis, pasilinksminimais. Lūž
te lūžta nuo Įvairiausių dešrų, 
pirmarūšis vokiškas alus tie
siog upeliais tekėte teka... Kai 
bazaras apeina aplinkinius kai
mus; vėl grįžta atgal. Palys vo
kiečiai tvirtina, niekad taip’ 
gerai negyvenę kaip šaindieii... 
Tūr tau ir pralaimėjo karą! ži
noma, kitas vaizdas Rytų Vo
kietijoje.

— Tai, tur būt, Berlyne ir 
vaizdas panašus?.

— Prekių atžvilgiu taip, bet jname krašte nepanašus į save, 
pastatų — ne. Atstatytas ir ry
tinis Berlynas daug geriau at
rodo už vakarinį, nes šiš pas
tarasis buvo atstatytas labai 
paskubomis ir iš tuo metu 
gautos pokarinės medžiagos. 
Rytų Berlynas pradėjo atsista
tyti daug vėliau (ir dar, toli 
gražu, ne viskas atgaivinta j, 
bet jau ne paskubomis ir iš ge
resnės statybinės medžiagos.
Tačiau Rytų Berlyne krautuvės’ 
tuščios.

— Sakote, dvejus metus teko 
Vokietijoje išbūti. Kur ilgiau
siai?

— Visai netikėtai atsitiko 
taip, kad mano paskyrimo vie-

jaii 80 metę tarnauja lietuvių visuomenei ū išmokėjo (ik 
giau klip! SEPTYNIOS’ MTLUONuS doleriu šavv apuiaj 
ueins nariams. '

ijetuvių fratern^line organizacij
bes ^araudį ir ligo^^pėšalp^ kųty.U.7 Z
NIJIMaS neieško pelno, teikrt- 
pšgalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris’ su pusty milijono ddlerip kapitaty 
tądrjo apdrąudji tikra■" 
gaūtį' įVafriu -
liti $10.000.00

S1A -- jaunimui' duoda gerą Taupomąją Apdraudą •" ĖnĄdwmenJ _ 
šurąncę,' kad" jaunuolis’ 4$ai%U piuigūš aiikšt'ojo naoksTo studi 
joins ir gyvenimo pradžiai ,

— t v ~ ' -į, ~ ' ‘ ‘ ~ ' "" - »

SLA — duo<ia VAIKAMS ir. jaunuoliam^ apdraudę
iii" $1,000.00 apdraujeios tik $3.00 mokesčio metami

- INCIDENTALS >^PRAUDA-.naudinga visokio amžiaus .. a 
nlhis, rekomenduojama ifeftviSkv KLUBV; draugilv. pi- 
riamš-s Už $l,000W aicidėntalei apdraudos mokestis $206 
1 metus

- kuopęs yrą daugpmoję Iretuvuj: kolonijų; ^Kręjpkitės d kuopiį 
yeikejus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbai

Gausit spausdintas ftiformačfjasį jeigu parašysit:

LftW(jANlAN Al.l.IAM'E OF AMERICA
307 WEST 30 STREET. NEW N. Y.
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KANADOS NAUJIENOS
Nusisekusi SLA, 72 kp. gegužinė

HAMILTON, Ontario___SLA
72 kuopos ruošta gegužinė š. m. 
liepos 23 d. Ay Padolskio sody
boje praėjo sėkmingai. Nors tą 
dieną oras gegužinei nebuvo pa
lankus, vietomis .užėjo stiprus 
lietus, bet gegužinės aikštėje lie
taus nebuvo ir svečiai atvykę 
gėrėjosi gražia gamta.

Jaunimas užėmė maudymosi 
baseiną, o vyresn ieji ištrūkę iš 
miesto tvankaus oro, medžių pa
vėsyje šnekučiavosi. Svečiai į 
gegužinę pradėjo rinktis 11 vai. 
prieš pietus, o svetimtaučiai dar 
anksčiau, nes A. Padolskio so
dyba yra atidara per visą vasa
rą turistams.

Šiais metais visi ten buvę sve
timtaučiai įsijungė į SLA gegu
žinę, nuoširdžiai paremdami pla
tinamą loteriją taip kaip ir lie
tuviai. Vienas iš jų laimėjo A. 
Kauspėdos paaukotą rankoje ne
šiojamą radio.

Gegužinėje E. ir J. Bajoraičių

ir M. Petrauskienės pastangų-i 
mis buvo paruoštas skanių vai-, 
gių turtingas bufetas. Atvykę 
svečiai už dolerį ir 25 centus ga
lėjo nusipirkti pilnus pietus. Sve
timtaučiai svečiai stebėjosi, kad 
už tokią žemą kainą gali pilnai 
pasisotinti. Visi net pakartoti
nai pirko ir pasižadėjo kitais 
metais atvykti į SLA gegužinę.

SLA gegužinė yra ruošiama 
jau Šeštą karią A. Padolskio so
dyboje. Apie ją žino ir nelietu
viai ir kas metai jų didokas skai
čius atvyksta. Be abejo, čia yra 
A. Padolskio nuopelnas ir pas 
jį givenančių kitataučių išgarsi
nimas.

Minkštų gėrimų bufetą kruop
ščiai vedė P. Dauginas. SLA lo
teriją sėkmingai platino St. Ro- 
čienė ir pagarsėjusi jauna so
listė Anita Pakalniškytė iš Ha
miltono. Apie Anitos Pakalniš
kytės talentą kitą kartą.

Be to, Anita Pakalniškytė su
maniai anglų ir lietuvių kalba

pravedė loterijos paskirstymą. 
Pirmus traukimus atliko mokyk
linio amžiaus Susena ir Sabine 
Efrom iš Vokietijos, kurios bu
vo atvykusios pas A. Gediminus 
į Hamiltoną. Jos kalbėjo vokie
čių ir anglų kalba. Mergaitės no
rėjo sutikti giminaitį S. Jokū
baitį iš Toronto, deja, gegužinė
je jo nebuvo.

Praėjus staigiam oro pasikei
timui saulė vėl sušvito. Penktą 
valandą K. Deksnys įruošė gar
siakalbį ir būdamas gabus akor- 
deanistas linksmino svečius. 
Lietuviškos melodijos išjudino 
jaunus ir senus. Šoko visi.

K. Deksnys yra 19 metų am
žiaus. Augdamas patriotiškoje 
šeimoje pasekė tėvų pėdomis. 
Studijuodamas, mokydamasis 
neturi jokių santaupų, o nori 
padėti tėvams, palengvinti moks
le naštą. Kreipėsi į tėvus, kad 
padėtų gauti paskolą 1,000 dol. 
Gavęs paskolą nusipirko geros 
rūšies garsiakalbio įrengimus ir 
būdamas gabus akordeonistas 
sugeba duoti puikią muziką pa
rengimuose, vestuvėse ir kito
mis progomis. J. Deksnys yra
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Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

, Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina §1.50

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

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

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

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

NOW INSURED TO $20,000

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. Eleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir pasiųsti:

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

dažnas parengimų ir nuolatinis 
ir SLA gegužinės lankytojas. 
Ant J. Deksnio automobilio vi
suomet matysi tautinių že nklų. 

- Atkreipiau dėmesį ir į jo sū
naus, Kaziuko garsiakalbio įren
gimus, kurie yra meniškai iš
puošti tautiniais ženklais. Yra 
garbė tėvams už vaikų tautiško
je dvasioje išauklėjimą. Tokiam 
jaunimui reikia ateiti į pagalbą. 
SLA gegužinės rengėjai irgi Į tai 
reagavo. Padedant St. Ročienei, 
svečiai palankiai atsiliepė ir jau
nam akordeonistui už gražią mu
ziką sudėjo aukų.

Teko susipažinti arčiau su 
nuolatiniu SLA gegužinės daly
viu A. Krikščiūnu. A. Krikščiū
nas sudomino mane klausdamas, 
kokios aš esąs nuomonės apie ne
sipriešinimą rusams 1940 metais 
okupuojant Lietuvą. Nežinojau 
kokios nuomonės yra pats A. K., 
bet pareiškiau kaip, manau, kad 
reikėjo pasipriešinti.

. Kaip rusų politrukai 
“platina”* smegenis

Toliau A. K. papasakojo at
sitikimą kaip rusų politrukai ka
reiviams ir instruktoriams plovė 
smegenis. Pirmiausiai rusai sa
ve apibūdino kaip vieną stipriau
sia, gudriausia, turtingiausią ir 
demokratiškiausia valstybe ir 
tautų išvaduotoja iš liaudies iš
naudotojų. Pažymėjo, kad viena 
valstybė susikibusi su Rusija, 
bet didvyriška rusų kariuomenė 
privertė pasiduoti ir prašyti tai
kos. Politrukas pareiškė, kad 
ir Pabaltijo tautos buvo “išva
duotos” iš liaudies išnaudotojų 
ir buvo įvesta darbininkų san
tvarką. Politrukas taip pat dės
tė, kad Lietuva yra katalikiška, 
tiki į Dievą, o rusai netiki. Esą, 
jei būtų Dievas į kokį jie tiki, 
jiems ateitų padėti, rusai nebū
tų čia. Žmogus esąs kilęs iš bež
džionės ir per daugelį metų išsi
vystęs į dabartinį žmogų ir t. t.

A. Krikščiūnas būdamas apsi
švietęs, žinodamas gerai apie 
rusų atsilikimą kultūriškai, 
ūkiškai ir karo pasiruošime, im
damas kaip pavyzdį rusų-suomių 
karą, kur maža suomių tauta 
daugiau sunaikino rusų karių, 
nekaip kad turėjo savo kariuo
menėje karių, paprašė balso ir 
gavęs balsą nemokėdamas gerai 
rusų kalbos per vertėją politru
kui pasakė, kad Sovietų Rusija 
užpuolė mažą ramią valstybę 
Suomiją, kuri didvyriškai kovo- 

! jo prieš rusus ir rusai tame ka-

Gintaro baliaus debiutantės su savo palydovais. Paveikslo centre matome 
ponią Aldoną Brazienę, Gintaro baliaus pirmininkę ir ponią Beverly Block- 
kienę, pirmininkės pavaduotoją. Paveiksle iš kairės į dešinę stovi panelės 
Leslie Eisin, Susan Brazis, Jane Šimėnas, Deborah Shark©, Christine Gied
raitis, Pamela Petraitis, Mary Aldonis, Giedrė Čepaitis, Ramona Kaveckas, 
Lucille VeSota ir Lynne Nover. Greta jy aukštesnėj eilėj stovi jų palydo

vai: 'Ross Gowl, Ronald Dameš, Edvard V. Hanrahan, Michael Willey, 
Kastytis Endriukaitis, Reid Bumber, Edward Pūtis, Linas Raslavičius, Ed
ward Momkus, John Radavich ir John A. Rossi. Gintaro balius vyko bir
želio 24 dieną Conrad Hilton viešbučio salėje. *

Foto Lewellyn Studio

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

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

re paguldė daug gyvybių. Rusų 
politrukui jis dar pareiškė, jei 
Lietuva, Latvija ir Estija būtų 
buvusios sąjungoje su suomiais, 
tai užpuolus vieną, valstybę bū
tų visos kartu kovojusios prieš 
rusus, rusai šių valstybių ne
būtų okupavę, nes šios tautos 
rusų santvarkos nenori. Ir jei 
mūsų krašto vadovai būtu da
vę parėdymą ir mes būtumėm 
gynę savo kraštą kaip suomiai.

Dėl laiko stokos j tą temą ne
galėjau gilintis, paėmiau A. 
Krikščiūno adresą ir pirmai pro
gai pasitaikius aplankysiu toli
mesniems pokalbiams apie po- 
litrukų veiklą lietuvių karių tar
pe.

A. Krikščiūno tuo metinis drą
sus išsireiškimas primena A. Šu
kio — savanorio-kūrėjo straips
nio citatą, tilpusią š. m. Karyje 
Nr. 6 antrašte “Skaudus prisi
minimas”. A. Šukys apgailes
tavo, kodėl nebuvo priešinamasi 
prieš rusų okupaciją. A. Šukys 
savo straipsnyje pacitavo vie
no drąsaus žemaičio B. J. pareiš
kimą, pas kurį buvo rasti du ko
vos šoviniai. B. J. tardymo me
tu pareiškė: “šovinius turiu at
sivežęs iš namų ir laikau tam, 
kad vienu nušaučiau politruką, 
o kitu pats save”.

šiais metais SLA gegužinėje 
lankėsi p. p. Vembrės, Belmont 
Hotel savininkai ir J. Renkaus- 
kas iš Port Colborne, Ont., Mo
hawk Motei savininkas St. Ma
tulionis iš Brantford, Ont., ir vi
sa eilė svečių iš tolimesniu mies
tų. .. s.

SLA gegužinėje svečių nuo
taika yra visuomet gera, nuo
taikinga buvo ir šiais metais. 
Skirstantis vieni kitiems spau
dė rankas iki pasimatymo sekan
čiais metais.

SLA kuopa susilaukė didelės 
paramos iš SLA veikėjų: VI. 
Bagdono, kuris gyvena Tilbury 
mieste, bet visuomet atvyksta į 
SLA gegužines, ir iš A. Kauspė- 
dos, kurie paaukojo vertingų do
vanų SLA loterijai. Kad ir ne
palankus oras buvo gegužinei, 
svečių- buvo daug ir šiais me
tais.

SLA kuopa iš gauto pelno ga
lės medžiaginiai paremti Vasa
rio 16-tosios gimnaziją, kuri pa
ruošia jaunimą lietuvišku ir Ba
ton, kurie rūpinosi Lietuvos lais
vės atgavimu.

J. šarapnickas

“Erezija” Čekoslovakijoje
Bepig Sovietų Sąjungai, ku

ri turi apsčiai pasistačiusi ver
gų darbo kacetų. ir psichopa
tams ligoninių, tad turi kur pa
dėti savo disidentus, vienaip ar 
kitaip parodžiusius, kad nėra 
laimingi “tarybų rojuje”.

Kiek blogiau yra Čekoslova
kijos raudonajai valdžiai, ku
ri Dubčeko laikotarpių kacetais 
ir beprotnamiais' nepasirūpi
no, o dabartinis bosas Maskvos 
pastatytasis vasalas Husakas 
nebeturi laiko statyti, nes ran 
kos pilnos darbo su nesibai
giančia “erezija”, kuri prasi
dėjo, kai Dubčekas buvo pra
dėjęs bandyti “sudemokratin- 
ti komunizmą”, jį padaryti

žmoniškesnį ir pakenčiames
ni.

Nors jau keturi metai praėjo, 
kaip maskolių invazija su tan
kais nuslopino Čekoslovakijoj 
pradėjusį laisvėjimą, tačiau 
pilnai grąžinti Čekoslovakiją 
į Maskvos glėbį nebesiseka. Ir 
šiomis dienomis čekų teismai 
užversti tuzinais bylų prieš 
suimamus disidentus, kaltina
mus, trukdant konsoliduoti 
Sovietų remiamą Kremliahs 
auklėtinio Husako valdžią.

Per dvi dienas Prahoje nu
teisti 6 “disidentai” gavę po 30 
mėnesių, du nuteisti sąlyginiai. 
Visi kaltinti daugiau ar mažiau 
“kurstę prieš režimą ir platinę 
pogrindinius leidinius, ata
kuojančius valdžią”.
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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. t
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y ergai neišaugįns stipraus ūkio
Sovietų Sąjungoje yra Centralinė Statistikos Val

dyba. Ji renka įvairiausias Žinias apie pačios Rusijos ir 
rusų pavergtų kraštų ūkio reikalus. Jeigu šios statistikos 
įstaigos standartai būtų vienodi, tiksliai nustatyti ir ne
keičiami, tai jos paskelbti duomenys galėtų daug ką pa
sakyti apie Sovietų Sąjungos ūkio padėtį. Bet komunistai 
statistikos duomenis naudoja tiktai propagandai. Ame
rikoje pramonės ir žemės ūkio statistikos duomenys pri
einami kiekvienam kraštą gyventojui, kuris tokiais duo
menimis domisi. Sovietų Sąjungoje statitsikos duomenys 
yra valstybinė paslaptis. Jeigu kas surinktas žinias pa
naudos be vadovybės žinios, gali būti sunkiai baudžiamas.

Rusijoje ir rusų okupuotuose.kraštuose galima nau
dotis tiktai tomis statitstikos žiniomis, kurias ministrų 
taryba leidžia. "Ministrų taryba statistikos duomenis skel
bią pagal reikalą. Jeigu tie duomenys reikalingi valdžios 
propagandai, tai jie skelbiami, bet jeigu duomenys gali 
sukelti abejonių arba neatitiktų Valdžios užmojams, tai 
tokios žinios neskelbiamos. Tai žino kiekvienas užsienio 
ekonomistas, kuris naudojosi sovietų valdžios paskelbtais 
statistikos duomenimis. ‘‘: 5'

Praeitą antradienį, liepos 25 d., sovietų statistikos 
biuras paskelbė duomenis apie pirmą šių metų pusmetį 
atliktus ūkio darbus. IŠ visko matyti,', jog tai:yra statis
tikos duomenys, reikalingi visos Sovietų Sąjungos darbi
ninkams paraginti dar labiau’pasįtempti. Kiekvieną me
tą sovietų imperijos planuoto jai -išgalvoja kokią nors 
priemonę vergams išnaudotu Praeitais metais buvo Le
nino gimimo sukaktis, o šiais metais Sovietų Sąjungos 50 
metų' įkūrimo sukaktis. Sovietų valdžia ragina ’ visus so
vietinių* dvarų ir dirbtuvėlių darbininkus - gerokai pasi
tempti, kad greičiau “pastatytų' komunizmą”.

“Komunistinę "santvarką” ’ 'rusai jau s'tito ištisą 50 
metų, bėt jiems nesiseka. Kartais jie paskelbia statistikos 
duomenis apie padarytą didelę pažangą, bet įr tais atve
jais paskelbti skaičiai vilčių nepatvirtina. Prieš ketveris 
metus statistikos valdybos paskelbtos žinios sakė, kad vi
soje Sovietų Sąjungoje bus didelis derlius. Rudenį, kai 
reikėjo javus kulti ir į rusų sendėlius vežti, derlius buvo 
žymiai mažesnis. Labai daug javų išnaikino maršalo Ja- 
kubovskio daliniai, ėjusieji per Gudijos ir Ukrainos lau
kus,. kad galėtų įsiveržti į Čekoslovakiją. Praeitais me
tais sovietų statistika taip pat kalbėjo apie didelį derlių,

bet Ęrežnevas buvo priverstas prasyti prezidentę Nikso- 
nę parduoti Sovietų Sąjungai milijonus bušelių javų.*’’

Praeitą antradienį paskelbtos statistikos lentelės sa
ko, kad pirmą šių metų pusmetį Sovietų Sąjungoj, pa
lyginus ją su praeitų metų tokiu pačiu pusmečhi, pra
monės gamyba padidėjo 6.8%. Tas pats pranešimas sa
ko, kad darbo našumas padidėjo 5.4%. Lietuva, kaip ži
nome, skaitoma 15-ta Sovietine respublika, prievarta 
įjungta į “tarybinę” sąjungą, bet paskelbtoje statisti
koje Lietuva 8-toje vietoje. Pirmoje vietoje stovi Rusija, 
ją seka Ukraina, o trečioje vietoje Gudija, Uzbekija ir 
kitos sovietinės respublikos. Kas bet kada yra buvęs so
vietinėje Gudijoje ir matęs tos “tarybinės” respublikos 
ūkį, tai gali įsivaizduoti kokia ten gali būti pažanga. Kas 
prisimena rusų okupuoton Lietuvon įsiveržusius Guduos 
„tarbininkus”, aiškinusius apie Lietuvoje rastą “rojų”, 
taip pat turi nuovoką apie Gudijos ūkio' “pažangą”. Kaip 
Gudija, taip “tarybinė” Lietuva Brežnevo nustatytą pla
ną įvykd 102%. Gudijos darbo našumas pirmu šių metų 
pusmečiu padidėjo 108%, o “tarybinės” Lietuvos vergų 
darbo našumas padidėjo tik 107%. Pagal labai neaiškią 
“darbo apimtį”, gudai pasiekė 111%, o lietuviai tiktai 
110%.

Visi žinome, kad latviai visą laiką buvo darbštūs 
žmonės. Jie buvo apdairesni negu lietuviai. Jie prasima
nydavo naujesnių mašinų ir turėjo daugiau dirbtuvių. 
Į latvių uostus įplaukdavo daugiau laivų ir atveždavo 
daugiau prekių. Dabar, kai Latvijon privaryta didokas 
skaičius rusų, tai “tarybinė” Latvija atsiliko net nuo 
Lietuvos. O Estijoje, kur rusų kolonizatorių skaičius dar 
didesnis, “tarybinę” Estiją nukėlė paskutinėn statisti
kos lentelės vieton. “Tarybinė” Estija visais atžyŪgįais 
stovi žemiau, negu “tarybinė” Turkmėnija. Jeigu estai 
nepasitemps, nekreips dėmesio į varomus įvairiausius 
lenktyniavimus, tai, ko gero, Brežnevas Estiją gali išva
ryti iš Sovietų Sąjungos.

Tie patys statistikos duomenys sako, kad ir darbinin
ko pragyvenimas pirmą pusmetį, palygius jį su praeitų 
metų pusmečiu “pagerėjo”. Praeitais metais darbininkas 
vidutiniškai uždirbdavo 168 rublius į mėnesį, o šiais įnė- 

' tais jis uždirbo 174. Tai nereiškia, kad kiekvienas darbi
ninkas uždirbo po 6 rublius daugiau į mėnesį. Čia imamas 
“vidurkis”. “Komunistas”, einantis dirbtuvės vedėjo pa
reigas, gauna po tūkstantį ir pusantro tūkstančio rublių 
Į mėnesį, tuo tarpu tos pačios dirbtuvės darbininkas už
dirba tik 50 arba 60 rublių į mėnesį.

Dar sunkesnė būklė yra kolchozininkų, sovietinio 
dvaro vergų, kuriais paversti visi buvę Lietuvos ūkinin
kai. Paskelbta statistika net nepasako, kiek kolchozo ver
gas uždirba į mėnesį. Ten tik pasakyta, kad šį pusinetį jis 
uždirba 5% daugiau, negu jis uždirbo ' praeitais metais. 
Jeigu nusileišime iš Kremliaus ant žemės ir turėsime gal
voje, kad kolcozininkas į mėnesį teuždirba tįhtaį 32 rūB- 
liūs, tai 5% šios sumos sudarys^ tiktai rublį ir 6^ kapeikų.

Jau cituotas A. Būrkaiuskas ideologiniame partijos 
žurnale sako, kad “socialistinė demokratija” "neįmano
ma be geležinės disciplinos. Jis įspėja kiekvieną kolchozo 
vadovą,- kuris “mūsų socialistinės valstybėj'sąlygomis 

! mėgina ignoruoti demokratinius visuomeninių ir valsty
binių reikalų tvarkymo metodus”. Valdovas turį laikytis 
disciplinos ir versti vergus dirbti. 50 metų “komunistinė” 
praktika parodė, kad vergai ne tiktai sau, bet ir valsty
binio aparato gaujai nepajėgia pagaminti pakankamai 
duonos. A ■

Charles P* Kai politiniai samprotavimai

SKELBKITĖS NAUJIĘ$QSĘ

čikagiečiams pažįstamas ad-1 
; voką tas Charles P. Kai seniai 
, domisi Amerikos politikos rei-i 
kalais. Jis pažįsta didoką skai
čių įtakingų Amerikos politi
kų, su jais glaudžiai vienu ar 
kitu laiku yra bendradabiavęs. 
Jam gerai pažįstama ir lietu-1 
vių politinė veikla. Jis stengė
si padėti lietuviams įkelti koją 
į politinį Amerikos gyvenimą 
ir daugeliui yra davęs praktišk 
kų patarimų. Adv. Kai ilgus 
metus yra dirbęs kartu su de
mokratais. širdies gilumoje 
jis, ko gero, demokratas yra ir 
šiandien, bet Amerikos politi
kus jis kitaip pradėjo matuoti. 
Jis priėjo įstikinimo, kad su 
politikais reikia derėtis. Lie
tuviams reikia vieningai derė
tis, tai tada lietuviams ir nau
da bus didesnė.

— Ką jūs, advokate, galvo
jate apie demokratų partijos 
konvenciją, vykusią Floridoje, 
Miami Beach mieste,— mūsų 
korespondentas užklausė adv. 
Kai.

— Man atrodo, kad Miami 
Beach konvencija kiekvienam 
demokratui sukėlė didelių klau
simų. Jų svarba gali pasilikti 
nė tiktai partijos, bet ir viso 
krašto istorijoje.

— Koki gali būti tos konven
cijos teigiami rezultatai? — 
vėl paklausėme.

' —i Teigiamas rezultatas gali 
būti tas,"kad partijos nominuo
tas kandidatas nebus išrinktas, 
— atsakė Charles' P. Kai. ‘’

— Jdomū, kodėl jis nebus iš
rinktas?

. t ‘ y * {

— Todėl, kad sen. McGovern 
rinkiniine’ -bazė ,*lhbai ’ siaura. 
Jis'yra idealistas. ' Politiniai jo 
pžreiskimai5 šužavėjd aėu'gelį 
jauEūoji^ ir • jo’dbsibs ^‘i^es 
žmones. Jis turi vieną kitą 
kitų "tautų atatdVį išskyrus''iie- 
tuvius.

— O kodėl sen. McGovern 
žmonės nųšalind Illinois atsto
vus iš Floridos demokratų. £an- 
vėnciiita?' —paLlaūsėtae hdv.

— 1968 metų demokratų 
konvencijoj e ' ‘ liberalai demok
ratai pasiūlė .‘ kelias' reformas 
partijos 'struktūroje? 1 ĘonVeh- 
eija, ilgai negalvojusi, tuos pa
siūlymus priėmė. V ėli au s tani- 
besniėji dėmoįtratų tparajps 
vadai, j ųtarpe ir mūsų meras 
bei keli gubernatoriai,' pamate, 
kad liberalų politikti savo re
formomis “juos apgavo”. Įvy
ko politinė apgavystė. ■ 
' — Ką tai reiškia — politinė 
apgavystė? * --

partijos vadai patys apsi
gavo. Jie sutiko su reformomis,
.... . . ■ Z 1 ■■ ...

i 6s '’šfruktųrojė?

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
> T j-? f ■*-?

Gubernatoriaus Jono Navako 
laikotarpis

4
Buvo reformuotos irmokyklos. Buvo 

pašalinti iš vietų arba suspenduoti visi 
prieš valstybiniai pasižymėję makytojai 
bei mokyklų priežiūros pareigūnai. Jau 
liepos m. 3 d. Klaipėdos miesto liaudies mo
kyklų priežiūra buvo pavesta mokyklų re
ferentui rektoriui Simaičiui. Paleistųjų 
vietos buvo užpildomos lojaliais dažniau
siai jaunesnio amžiaus mokytojais. Ka
dangi mokytojų tarpe buvo daug prieš val
stybinio gaivalo, paleistųjų skaičius nebu
vo mažas. Buvo įsakoma tuojau mokyklo
se mokyti ne vien vokiečių kalba, kaipiki 
tol beveik be išimties buvo daroma, bet ir 
lietuviškai, kad būtų vykdomas garantuo
tas dvikalbingumas krašte.

T. p. m. rugpiūčio m. 30 d. direktorija 
įsakė visoms mokykloms turėti bent po vie
ną valstybėm prezidento Antano Smetonos 
paveikslą, Vytį ir tautinę vėliavą.

Rugsėjo m. 24 parėdimu Reizgio direk
torija nustatė dėstomąją kalbą krašto mo
kyklose taip: jeigu lietuvių kilmės moki
niai sudaro daugumą, tai lietuvių kalba 
yta dėstomoji, jeigu vokiečių yra daugu
ma tuomet dėstyti vokiškai. Dėl šito parė
dymo iškilo ypatingai didelis triukšmas.. 
Visose makyklose buvo įvedamos lietuvių 
kalba pamokos.

Reizgio direktorija galiausiai įsakė vi
są autonominę administraciją ir susiraši
nėjimą nevesti vokiečių kalba, kaip ligi 
šiol daryta, bet lietuvių kalba, nes statuto 
27-tame straipsnyje buvo pasakyta, kad 
vokiečių ir lietuvių kalbos Klaipėdos teri
torijoje pripažįstamos lygiai oficialiomis. 
Kai kurie lietuvių kalbos nemoką asmens 
tais sumetimai buvo paleisti iš tarnybų.

Pašalinant iš tarnybos asmenis, Reiz
gio direktorija nekreipė j okio dėmesio į 
tai, ar šie asmens buvo paskirti visam am- 
žii valdininkais arba jie tik paprasti tar
nautojai arba autonominio teisiho teisėjai, 
kuriuos normalia tvarka buvo galima pa
leisti iš tarnybos, tik Klaipėdos krašto au
tonominio administracijos teismo spren
dimu.

Šitie visi žygiai Reizgio administracijos

laukta tokių griežtų žygių iš Centro vyriau
sybės, nėš' viškaš, kas Reizgio buvo dtab- , 
ma, ėjo Centro vyriausybės sąškJiton. Opo-. ’ 
zicija iš’pradžių laukė, ’ kad’užsienis, ypa
tingai Tautų Sąjunga ir jūs organai greitai ? 
ir griežtai reaguoš į visuš direktbrijbs da
romus žygius. Išskiriant' didžiąją 'Goebel- 
so spaudos kampaniją, iš Minėtų' instituci
jų nieko nebuvo sulaukta,' nors Hl-čias 
Reichas pakartotinai atkreipė šilų institu
cijų dėmesį į Klaipėdos reikalus. f Be to, 
tarptautinio teismo Haagoje sprendimas , 
Boettcherio byloje jokiu buklu nepadrąsino , 
vietinės opozicijos. ” ,

Gubernatorius Navakas per vietos spau
dą ir propagandą žodžiu skleidė tvirtini
mą, kad visi daromieji žygiai prieš nacio- . 
nalsocialistinį judėjimą Klaipėdos krašte 
eina su Tautų Sąjungos organų sutikimu ir .

buvo daromi be įstatymdavių sutikimo, kad III-sis Reichas nedarysiąs tuo reikalu 
tiksliau pasakius prieš Seimelio norą. Reiz- griežtų žygių
gio direktorijos išklausyti Seimelis buvo rinti signatarinių valstybių ir Berlyno val- 
šaukiamas posėdin liepos 11, 27 spalio 11 d.
Kadangi dėl viršui sužymėtų priežasčių ne- 
Susirinko kvorumas, Seimelis nebuvo ati
daromas. Reizgio direktorija todėl nesis
kaitė pasitikėjimą turinti direktorija, nors 
jai formaliai ir nebuvo pareikštas nepasi
tikėjimas.

OPOZICIJA PRIEŠ REIZGIO 
DIREKTORIJOS ŽYGIUS

Šitie visi gubernatoriaus ir Reizgio 
rėk tori jos žygiai buvo nelaukti’ ir iš pra
džių veikė Į krašto gyventojų opozicinę 
masę kaip žaibai ir perkūnija. Mažai buvo

nes Centro vyriausybė tu-

di-

džios sutikimą susiaurinti kai kuriuos sta
tuto nuostatus. Greitai būsiąs paskelbtas 
tam tikras Įstatymas, kuris sankcionuosiąs 
visus Reizgio direktorijos padarytai žy
gius. Atkreipus kai kuriems asmenims gu
bernatoriaus dėmesį į galimybę, kad III- 
čias Reichas galįs uždaryti’sienas Lietuvos 
eksportai, ‘ gubernatorius Nhvakas labai 
rinitai atsakė, kad Lietuva turinti pakan
kamai rinkų Anglijoje ir kitose valstybėse 
ir todėl nėbūsią jokių ūkiškų sunkuihiį-

Nebesulaukus jokių * griežtų žygi^ Lie
tuvos vyriausybės adresu, nacionalsocia
listinis judėjimas Klaipėdos krašte liko
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bet jie nemanė, kad tos re
formos bus pravestos, nebus 
vykdomos. Bet partijos vado
vybė tas rtformas inkorporavo 
į partijos statutą ir jų prisilai-' 
kė. Vienas paragrafas sakė, 
kad delegatai.} konvenciją pri
valo būti laisvi, žmonių išrink
ti. Jų negalima nominuoti to
kiu būdu, kaip juo nuominuo- 
davo demokratų partijos vadai.

— Būtų geriau, jeigu jūs ši
tą klausimą truputį paaiškin
tumėte, nes jis neaiškus, — pa- 
klausė korespondentas.

'— Iki reformos delegatais į 
konvenciją dažniausiai būda
vo nominuoti tie žmonės, ku
rie jau dirbo ko,kį nors partijos 
duotą darbą. Toki delegatai iš 
Unkšto pasižadėdavo klausyti 
partijos vadų.1 Toki delegatai 
būdavo “unčomitted”, tai reiš- 
kia, kad jie nebuvo pasižadėję 
balsuoti už kurį nors kandida
tą. Jie' privalėdavo klausyti va
dų. Tuo tarpu naujoji refor
ma sako, kad delegatai į kon
venciją turi būti laisvai renka- 
mi, ir kad jie privalo atlikti sa- 
vo įsipareigojimus kandidatui 
į prezidentus, o ne vietiniam 
partijos bosui.
” —Koks skirtumas?

— Skirtumas yra didelis. 
Illinois valstija siuntė į Miami 
Į^elisr sen. Muskie delegatus.! 
Illinois valstijos delegatų tarpe 
heli buvo gub. Wallace delega
tai. Kiekvienas kandidatas į 
prezidentus žinojo, kiek jis 
delegatų - turėjo. Tuo tarpu 
Anksčiau veikusios taisyklės, 
įėisdava partijos bosams spręs
ti, delegatų balsus 'jie' turėda
vo savo kišenėje: Partijos va
dai 5 kartais ’ Unijų ’ patariami, 
įtaisus atiduodavo tam kandi
datui, kuriam' norėdavo. - ~ -
' •* — Ar tai reiškia, kad seniau, 
kol dar nėbtlvo’p ra veStaši're
forma, delegatai neturėjo jo- 
kioš galios? ' * ' ?
f1 — Apgailėtina, bet tikrovė 
buvo tokia, — atsakė adv. Char-

^4 Jūs man neatsakėte į klau
simą, kodėl demokratų kon-- 
vėncija-nepriėniė Chicagos de-. 
Jegatūros? ■ —

— Oficialiai jie buvo atmesti 
štai kokiais sumetimais, — aiš
kina Voltaū 'adv.' Kai? —'šių 
tnetų kovo 24 dieną Chicagos 
demokratų centro komiteto pir
mininkas meras Richard J. Da- 
įey* šušaiikė * v5sūš ‘Chicagos 
miesto ir Cook apskrities ^komi
tetų narius," inforhiavo apie ar
tėjančią demokratų konvenci
ją ir pareiškė, kąd “mes nepri- 
pažįstame'naujos reformos”. 
Keli wardų komitetų nariai ne
pritarė tokiam mero Daley pa- 
i-eiskimuil '"“Mes1 rinksime de* 1 ♦

priblokštas ir neberodė tendencijos atsi- 
gauti ir toliati kovoti.' Buvusių nanų tarpe 
Buvo Jaūtaamaš. ainius'i^sivylinias'tais as- i 
meniniis, iūrie visą' judėjimą buvb' šukė- j 
lę. Abie^ ų partijų nariai i— ūkininkai, vie
šai per laikraščius pradėjo”^Atšaukti savo 
parašus į partiją įstoti, aiškindami, jog . 
parašai iš jų buvę išgauti apgaulingu būdu 
arba prievarta, nes nėįsirasitisių į partijas 1 
ūkininkų kiaulės nebiivūsioš perkamos.- 
eksportui į Vokietiją. “ ■

Galima šakyti, * ka<l ^^4 m. vėlybą va
sarą nacionalsocialistinis judėjimas Klai
pėdos krašte buto gerokai aprimęs. Bet 
užkulisiuose, lU-jo Reicho valdžios ir par
tijos įstaigose įprastu’vokišku kruopštumu 
it tikslingumu buvo organizuojamas nau
jas pasiprieŠininias ir ofenzyva, kuri gana 
greitai prasidėjo.
REIZGIO DIREKTORIJOS JURIDINIAI, 

EKONOMIŠKI IR FINANSINIAI
SUNKUMAI

ftUV •
Nacionalsocialistinei opozicijai atsipei

kėjus ir paaiiškėjūs? kad Reizgio direktori
jos žygiai neranda nei Berlyno ir nei tarp
tautinėse sferine1'pritariiho, paČiahie k ras- ■ 
te prasidėjo Reizgio direktorijos puolimas 
pirmiausiai iš juridinės pusės. Valant ad
ministracijos aparatą nuo antivalstybinio 
gaivalo, Reizgio direktorijos nebuvo at
kreipta dIHiėsio, Ar šine ašmens'biivo tei
sėtai, iki gyvos galvos paskirti valdininkai 
arba paprasti tarnautojai, tii tek tori jos pir
mininkas turbūt dėlto nekreipė į tai dėme
sio, nes puvo guberna oriauš Navako įti-, į

Geronimo Black yra Amerikos indė
nas, to paties pavadinimo "rock" 

muzikos trupės narys. ■»

legatus taip, kaip norėsime, ir 
mūšų delegatai bus pripažinti”, 
susirinkusiems pasakojo meras 
Daley. “Niekas Miami Beach 
konvencijoje nedrįs suabejoti 
Chicagos delegacija. Tegu jie 
tik pabando”, — aiškino meras 
Daleyj kaip praneša 1972 m. 
kovo 21 d. Daily News.
* — Tai atrodo labai svarbiu 
pakeitimu, — nustebo mūsų 
korespondentas.

— Reforma yra labai reikš
minga. Ji atėmė galią iš buvu
sių partijos ir unijos vadų. Tik
tai Miami Beach konvencij^e 
partijos vadai pamatė, kokios 
didelės pakatos padarytos par
tijoj e_ Tai savo rūšies revoliu
cija. ši reforma atėmė galią iš 
įtakingų partijos vadų. ;

— Ar jūs, ponas advokate, 
prtariate tokiai reformai?

— 'Aš kaip nepriklausomas 
demokratas, nepritariu sėliai 
sistemai, bet nepritariu ir nau
jai? -Naujos' r'efortuos' "Turėjo 
ateiti^evoliucijos kejiu, o čia 
padaryta tikra revoliucija. "

—■ Tai kas čia pasiskubino?
(Bus daugiau)

Korespondentas 
__________ *

BRAZILIJOS JAUNIMAS 
RŪPINASI LIETUVA

Į
Brazilijos katalikiško jaunimo 

organizacija TFP yra pasiryžu
si surinkti 500,000 parašų memo
randumui, kuriame bus išdėstyta 
jdabartihėjetiiėtūvoje Maskvos 
Vykdoma religinė ’ *ir ‘politinė 
priespauda. Memorandumas bus 
įteiktas Jungtinėms Tautoms, 
popiežiui ir vyriausybių galvoms.
“Lietuvos Vyčiai yra pasiryžę 

padėti tai organizacijai sutelk
ti lėšas minėtam' sumanymai 
įvykdyti. Jų reikėsią apie $5,000. 
•Patį braziliečių organizacija su
telksianti: apie $l?500.’ " ' ■

TURTINGIAUSIA VALSTYBĖ
- . «~ į- -.-.y * . • * * z * $

— Kiuri pasaulio valstybė tur
tingiausia? " |

— Sovietų Sąjunga.
— Iš ko sprendi? ,

— Visi vagia ir vis dar Ii eka.

kintas, jog Centro vyriausybė esanti su 
sigh a tarais susi tarusi ir' kad greitai būsiąs 
Centro vyriausybės išleistas įstatymas, ku
ris'pateisinsiąs visus direktorijos daromds 
žygius.

šitie veiksmai buvo Reizgio direktori
jos silpnoji pusė, iri ją biivb nukreipti j>it- 
mieji puolimai. Paleistieji teisėjai iškėlė 
argubientą, kad jie? einant' Klaipėdos 
krašto Statutine tvarka, gaili būti pale|- 

teismo spfendimu; valdininkai argiimed- 
tavo, kad jie ta pačia tvarka tegali būti pa
leidžiami tik administracijos teismo ‘spren
diniu. TarnautojaTStengėSi įrodyti, jog jie 
savo tarnybos sutartimi arba veikiančids 
civilinės teisės nuostatais turėjo gauti tam 
tikrą tarnybinės sutarties atsakymu laįką.‘

KRAŠTO TEISMAI NEPATEISINO 
DIREKTORIJOS ŽKGIŲ

Beveik visi Direktorijos iš tarnybos at
leistieji asriiens iškėlė civilines bylas teis
me, mokėti jiems algas arba nuostolius. 
Teisėjai ir valdininkai Le to reikalavo juos 
sugrąžinti į senąsias tarnybines vietas. 
Autonominiai teismai, būdami dauguirio- 
je nacionalsocialistinio nusistatymo teisėjų 
rankose, Sprendė’griežtai pagal Įstatynhb 
taMę ir beveik be išimti ės patenkino skun
dėjų reikalavimus,- priteikdami direktorijai 
sumokėti skundėjams nuostolius arba M- 
^as, kas kiekviename atsitikime sudaryda
vo žymias sumas.

4 J rt ..3 ft i
(Bus daugiau)

į džiami iš tarnybos dėl nusižengimų tik
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ŽINIOS Iš ANGLIJOS
Nottinghame Pavergtųjų Tau

tų savaitė užbaigta demonstra
cijomis Šeštadienį buvo suruoš
ta eisena miesto gatvėmis su Šu
kiais ir gyvaisiais paveikslais. 
Nešiojo R. Kalantos poveikslą, 
padengtą ugnies spalvomis. Pa
rodė nupieštą Sibiro kapinyną, 
kuriame palaidoti prievarta iš tė
vynės išvežti mūsų broliai ir se
sės? Gyvieji paveikslai: motina 
surakintomis rankomis, kurią 
tampo du enkavedistai, čekistų 
tvarkomas kalėjimas ir kiti pa
vergtųjų kančias primeną gy
vieji vaizdai.

Sunkvežimiai buvo papuošti 
tautinėmis vėliavomis ir juos 
lydėjo važiuotų ir pėsčių žmonių 
eisena. Nešė šūkius, apibūdi
nančius komunistinę Rusiją, jos 
vykdomą terorą pavergtuosiuo
se kraštuose. Buvo dalinami at
sišaukimai. Visa eisena žygiavo 
lėtu žingsniu, tad daug praeivių 
atkreipė dėmesį ir skaitė šūkius.

Viskas pravesta tvarkingai, ir 
nebuvo jokių nesusipratimų. Ei
seną stebėjo vietinės spaudos re
porteriai ir aprašymus įdėjo pir
muosiuose puslapiuose. Vakare 
vietos radijo Stotis pateikė klau
sytojams pasikalbėjimą ir ap
tarė šios protesto demonstraci
jos reikšmę. Iš visos eigos paaiš
kėjo, kad Nottingham© miestas 
dar niekada nebuvo matęs taip

gerai paruoštos antikomunisti
nės demonstracijos.

Sekmadienį ukrainiečių salėje 
vyko mitingas, kuriame dalyva
vo ir daug anglų. Kalbėjo Darbo 
partijos atstovas parlamente 
.William Whitlock, Konservato
rių atstovas Peter Lloyd ir k. 
Mitinge buvo priimta rezoliuci
ja, kuri pasiųsta Jungtinių Tau
tų generaliniam sekretoriui.

'X
— Birminghame po sunkios 

vėžio ligos mirė Julius Dyvas- 
Šateikis, gimęs 1901 m. Velionis 
buvo Lietuvos kariuomenės sa
vanoris ir nepriklausomybės ko
vų dalyvis. Vėliau įsigijo ūkį 
ir pavyzdingai ūkininkavo. Į 
Angliją atvyko po antrojo karo. 
.Čia dirbdamas susitaupė pinigų 
ir užsivedė bitynų. Savo bičių 
metų buvo keletu kartų, išstatęs 
anglų parodose ir už jį laimėjo 
premijas. Bendradarbiavo spau
doje ir turėjo pats įsigijęs nuo
savą spaustuvėlę.

— Gloucesteryje po operacijos 
mirė Petras Butėnas, gimęs 1917 . 
m. Palaidotas Coney Hill kapinė-

Rez.: Gi 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS 
akušeūjA ir moterų ligos 

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

Valandos, pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti M13-0O01. _

DR. NINA KRAUCEL- 
KR1AIKEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 Šo. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti

. . 471-0225.
Valandos pagal suritarimą.,.

•fiM tolu HI 4-181B arba RE 7-970* 
laodancijas: PR 6*9801

Dl. J. MAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ ŠPĖC.
2454 WEST 71ft STREIT

VALANDOS: PinnacL, antracL, ket- 
rirtad. ir penktadieniais nab 3 iki 
7 yah popiet. Ketvirtad. irješta- 
dieniais nub 8 iki 11 vaL ryto tik 
Šušitaras. _ 
Trečiadieniais uždaryta,

DR FRANK KKKAS
. . OPTOMURISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 VU. M. — Tol. 7374149
Tikrina akis. Pritaiko .akūiiua ir 

“contact lenses’’
VaL pagal.susitarimą;.,Uždaryta tree.

DI. LEONAS SEIBVr*
INKSTŲ, PlSLfS IW

. PROSTATOS CHIRURGIJA 
. 2456 WEST «rd STRIlT

Vali antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

. Qfi* telef.: 776-28II
....Na^a» rex. telef.: 448-954$ _ _

DR. P. STRIMAITK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Baodra praktika ir chirurgi|« 

OfiMt 2950 Weft 71ft 9F. 
Tel.: 925-M96

GRADINSKAS

NAMAMS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

*lir 11 ■"■ll 1 ■— 
JPIRKRAUSTYMAf

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. ii R * NA S
2047 W. 67th PU. WAIbrook 54MI

t

SOPHIE BARČUS
pfVi. . r t 'C 4

RADIJO' ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai, .ryto. — Šeštadienį .ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. ■ -

Telef.: HĖmlocC 4-2413 \

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

— Manchesteryje mirė Kazi
mieras Smol^ris, apie 55 m. am- ; 
žiaus. Palaidotas Mostono R. K. 
kapin ėse.

— Manchesteryje gyvenantis 
Vladas Kūpstyš sulaukė 6’0 m. 
amžiaus. Sukajktuvininkas yra 
visuomenės veikėjas ir įvairių 
organizacijų narys.

— Amerikos lietuvių filatelis
tų draugijos “Lietuva”, šių metų 
Biuletenio nUmeriš trečias jau 
atkeliavo į Angliją. Iš jame pa
talpintų. pranešimų sužinojome, 
kad- ir šiemet Chicagoje bus ruo
šiama lietuviškų pašto ženklų 
paroda. Ir šių metų paroda bus 
surišta su .Lietuvos pripažinimo 
Dį jure 50 m. sukaktimi. Taip 
pat sužinojome kokie parodai 
ruošiami specialūs vokai ir ženk
liukai ir tikimės, kad pasibaigus 
parodai dalis jų atkeliaus ir Į 
Angliją.

— Mančhestefyjė mirė Petras 
Lukšaitis, 58 m. amžiaus. .Ve
lionis buvo kilęs' iš Vilkaviškio 
apskrities.

— Negailestingoji mirtis' drą
siai švaistosi ir škotijdjė. Ten 
mirė šie mūsų tautiečiai: Adol
fas čiužas, 84 m. r Vincas Tamu- 
lionis, 86 m..;' Silvestras Kukai
ti?, £6 m.; JMorta.Leščikauskie^ 

’ n'ė, 84 m., SėYa Pitkaušfciėne, 77 
m.; Jurgis Savukaitis, 81 f.; Ag
nė Naujavicienė, 5€ m.; Marija 
Pakuliepė, 79 m. Tai vis senosios 
kartos lietuviai, kurie steigė įvai
rias organizacijas ir išlaikė Ško
tijoje Lietuvybę. .

. - ' V. Vyteneittis

IR jęnAm. PATARK 
sįęApyj.t DEMOKRATINĮ, 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS"

KNYCOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasakį miihytė. 
Apie .senut, laikus,. .

r

10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta. , »
R»z. fri.: V^A ... . ■

t>R. Vii; T*W
•YDYTOJAS IR CHIRURGAS

tondra praktika, sp*c. MOTERŲ Ilgo* 
2«ta WEST, 59th STRE«T 

TeL: ČR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. treciad. 
ir penki 2-4 ir 6-8 vaL vak. Seštadie- 
■iait ’ 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

S/ ^efersenlene
Sau kaiį> žaidimai iu 
femčiūžu musu mažie

V. Tumašons, M. D., S. C 
chirurgas 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

RezTd. telef.: Gibson 84195
Peftma ligonius pa£al susi tarimą.________ __________ ___ U Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia tai telef-. Gi 8-6195.

Poezija ir pasakos yra valkų mėgstami ne Ą 
oykštavimai. Naujienose galima gaiitf atį perlų ir 
tems bei jaunimui: •

L ft. Butkienė. VELYKU P3L .leįja ff pasako*'DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iž .vaiku pasaulio. Abi gausiai illu*- 
ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 uot

2. Vanda Frankienė - ValtkevUianl’ j^odf&iws' K15j<&^ pėaaka
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustrtitfa. Di'deLTo formato, 24 psl^ gri
ms leidinys. $1,60. <

3. A. Gladrlus, MURKLYS, 24 . ap*aaKaftėf vaikaiti. Dail V. SimaK 
cevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Statė Vanagaitė.- Petersonienė LAUMĖ DAUMė. 17 eilėraičių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes .Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburb iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL

5. Maironlf, JAUNOJI LIETUVA, poema. 1/B pel, $iM
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet Matytojų J-gos premi

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

7. Juozas švaistas, JAUNUS PENKETUKAS, apysakaites,-, kaip pasakos 
/alkams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustnipta dalL Z. Sodeikienes 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL fefefirivk $3,00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ, DJEVĄJ, mitologijof posmui 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
Sai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Valkai mėgsta'ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra .daug lengviau juoa 
pratinti lietuviškai skaityti ir nurieti lietuviška knygų. Jei tėvai fibalansuo 
:n vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė Muitų — netifviško auk; 
ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

Ygį. q_ 4 ir 6—8 Sestaoiemais s—i.
’2350 W**f 63rd St., Chicago, 111. 60629

TalaL: PRotox* 6-5034 .
1731 •*. HALSTED S»„ CHICAGO. £L 6d6&8.
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SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI ■HAUJIENAS"

■ iiiiiiOgiA;< rYriMinViT MYiW iwmftWrt

Lėktuvas atidarytas ir jauna parašiutininkė ruošiasi šokti į Izraelio 
dykumą. Izraelio aviacija pradėjo treniruoti jaunas merginas 

naudotis parašiutais.

LIETUVIS Į PRAGARĄ
Miręs lietuvis atsidūrė prie 

dangaus' vartų.
— Ką gero- žemėj e padarei ? — 

paklausė šv. Petras.
—- Tautos Fondui aukojau.
Šv. Petras- pažiūrėjo į knygas 

ir suraukęs kaktą tarė:
— Tik vieną dolerį... — Po to, 

atsisukęs į angelą, tarė:

— Atiduok tam lietuviui do
leri ir tegul jis eina i pragarą...

*

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

pių papuošimui ir aesooinės 
kepamą gAUm,

ROY R. PETRO (PUTRAMINTA1)
5525 Se. Hariem Avė* — 5M»1ŽM

L
TĖVAS IR SONUS

2533 W, 71st Street
Teist.: GRovehiU 6-23454

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-1

TRYS MODERNKKOS KOPLYČIOS
4IK5TE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

, TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠDK7MS VIETA

RBpabtie 7-8600

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
MARĖKASPAKAITIENe 

gmwl^WEhic ELYTĖ, gyv. Chicagoje, 4111 S. Rockwel St.

Mirė Mfchimn City, Ind., 1972 m. liepos 29 d., 12:15 vai. ryto, 
sulaukusi 80 metų amžiaus. .

Gimusi Lietuvoje, Tauragės apskr., Osvičių k.
Amerikoj išgyveno. 2L metus. . / f r
Paliko nuliūdę: marti Ida Kasparaitienė, anūkės: Laima f ir Irena. 

Giminaičiai: Pauiikaičiai su šeima. Kikutierie su šeima, Kiemaičių 
Šeimos,. Mieliulių šeimos irPohlių šeima; Lietuvoj liko sesuo Urtė 
su šeima. _

Kūnas’pašarvotas Lack-Lakavičiaus koplyčioje, 24Ž< W. 69 St.
Pįnnadienį ,3, vaL po pietų kūnas bus perkeltas iš koplyčioj! 

Lietuvių Liuteronių Tėviškės parapijos bažnyčią. Pirmadienį, 7 vaL 
vakare Bus -atlaikytos budėtuvės. Laidotuvių pamaldos įvyks antr., 
rųgp.^Kd, .1# vai...ryto Tėviškės bažnyčioje, 6 po gedulingų pamhldų 
bus laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Marės Kasparaitienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. *\

Nuliūdę lieka: marti, anūkės, kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Steponas C. Lack ir sūnūs. TeL 737-1213.
r--—- i u ti eerr-o s j Xt.i t ? * j k

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J/B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 84,00, minkšti — S3.00.

Įdomi knyga’kiekvienam lietuvidi, ypač tremtiniui. Geridii- 
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Streep Chicago?, Ulirtofc 60608

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
ij i/ t, vU lomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00

Ų . .k< ' "I < >4 • ,_-a •

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygį galima 
nusipirkti "Naujienose” už 35.00. užsakant pašto reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį "Atsiminimi] Ir min&iį” tomą 

(neįrištą) už $2.00.

. NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Clbeagd 8, Ui

—~ \

DOVYDAS P. GAIDAS GERALD AS F. DAIMID
4605-07 Šo. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArife’ 7-1741 - 1742

4330-34 Šo; CAUFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPL*čiO>

i

f

i

!

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS DliNA 

IR NAKTĮ

♦TURIME 
KOPLYč’if

VISOSE MIESTO
DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
DtrėffCoriį 
Axsociacijo?

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LJTUANICA AVENUE. Phone: Y Arus 7-340]

BUTKŪS - VASATTIS
1446 So. 50th Ave~. Cicero, UI. Phone: OLympič 2-1003 I I

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. ČALl/’ORNiA A VE. Phone: LAfayett e 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 S& UTUANICA AVĖ? Tėl.: YArds 7-113^1139
- į f W #■ W W «■ W i-

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69tli STREET REpaMič 7-!2li
2h4 vVŽŠT 23rd ė'LACE . Virginia 7-6671

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

t>. j. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-191 >

VISI LIETŪVIAI BIZNIERIAI
gaRsinkitės naujienose

S — NAUJIENOS, CMICAGC 1, H.L — MONDAY, JULY 31, 1972



(Laiškas iš Kanados)
Toronto požeminiam trauki

niui sustojus King stotyje, į va
goną įlipa du saulėje Įdegę vy
rai. Jiedu atsisėda galinėje sė
dynėje ir kalbasi apie besibai
giančią vasarą. Dalindamiesi tu
rėtų atostogų įspūdžiais, jie nu
krypsta prie jaunimo šventės 
Čikagoje. Ryškios spalvos marš
kinukus dėvis keleivis sako, kad 
nežiūrint pačių šokėjų, jų šoktų 
šokių ir jų pažiūrėti suplaukusių 
minių, didžiausią įspūdį jam pa- 
iaręs Amerikos prezidento žmo
nos apsilaikymas. Visi žiūrovai 
ouvę tiesiog sužavėti tokios auk
štos ponios dėmesiu mūsų jau
timo parengimui.

Antrasis, lengvą eilutę apsi
rengęs keleivis prisipažįsta ne- 
>uvęs toje šventėje, bet esąs pa
tenkintas to didžiojo parengimo 
jasisekimu. Iš lietuviškos spau- 
los jis susidaręs pilną vaizdą 
įpie Čikagoje vykusias jauni
no dienas, jų pasirodymus. Tuo 
Jačiu jį stebinę mūsų laikraščių 
merdėtas iškėlimas ir pakartoti- 
las prezidentienės dalyvavimo 
ipbrėžimas. Jis kanadiečio aki
nis stebėdamas jaunimo kongre- 
ą susidaręs įspūdį, kad jei ne 
aukštoji viešnia, visa šventė, 
:aip paprastai, būtų išėjusi ir 
«aprastutė ir nereikšminga, šia 
roga jam esą kaip tik įdomu 
^lyginti beveik tuo pat metu 
'oronte vykusią, visą savaitę už
rukusia, irgi pasaulinio mas- 
> estų šventę. Tas estų festi- 
alis susilaukęs nepaprasto vie- 
nės spaudos, televizijos ir ra- 
io demėsio. šventės savaitės 
ukotarpyje kiekvieną dieną vi- 
jose laikraščiuose matėsi po 
u-tris straipsnius, nuotraukų
n et vedamųjų. Kiekviename 

išinyje, šalia festivalio reikš- 
ės buvo iškeliama pavergtos 
stijoš būklė, trėmimai Sibiran,

primygtinai pabrėžiant laisvų pa į 
baltiecių kovą prieš rusišką oku
pantą. Viename straipsnyje, Es-; 
tijos pervegėjų tarpe, amžių bė- i 
gyje, gan paradoksiškai buvęs; 
paminėtas ir Lietuvos vardas. Į 
Radijo stotims karts nuo karto ‘ 
paminint iš viso pasaulio į To
ronto suvažiavusius 12,000 es- j 
tų, televizija, žinių metu, rodė 
festivalio įvykius. Ypač įdomu 
buvę stebėti masines gimnasti- ‘ 
kuojančių estaičių scenas. Tų' 
pačių estaičių, kurios pereitais' 
metais reprezentavo Kanadą, Ja- 
pon ijoje įvykusioje Expo. Gim- ‘ 
nastikuojančios estaitės savai- į 
mingai lengvu kontrastu skyrėsi į 
nuo lietuviškos spaudos nuotrau
kose matytų mūsų tautinių, sun
kiais drabužiais apsirengusiu šo
kėjų. Tartum mūsų jaunosios 
šokėjos, vietoj elastingumo ir 
gracijos nori žiūrovui įtaigoti iš 
mados išėj usius senienų nepakei
čiamumus. Nežiūrint, kad estų 
festivalyje nedalyvavo niekas iš 
aukštesnių valdžios pareigūnų, 
Ontario provincija iškėlė šaunų 
balių suvažiavimo dalyviams vie
name iš prabangesnių hotelių. 
O Toronto miesto taryba, savo 
tarnautojams nupirko 500 bilie
tų i estų šokių ir dainų vakarą, 
kuris įvyko 25,000 talpinančiame 
Tautinės parodos stadione. Net 
ir torontiškis mūsų laikraštis ste 
bejosi kiek mes čia esą turėjo
me “pasaulinio” masto bendruo
meninių suvažiavimų, bet nieko 
panašaus nesusilaukėme plates
nio dėmesio apimtyje.

S. Pranckūnas

AMERIKOS BĖDA
Mes turime aukščiausią gyve

nimo standartą, tik visa bėda, 
kad daugumas mūsų jo negali
me pasiekti.

KNYGOS ANGLŲ; KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai cku 

lotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK?" Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

rašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas- stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
O psL Kaina $2.50.

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
uto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
.1 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis 
tas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
niginę perlaidą.

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE ■

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

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

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Tiems 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 
r pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
3ūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
arogos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
ių kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

- NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — MONDAY, JULY 31, 1972

.-E

Karšta vasaros dieną dvi merginos atjojo prie Brandywine upės Wilmington, 
Del. čia vėsiame vandenyje atsivėsino arkliai ir jos pačios.

s 'miestelio rado beplūduriuo- 
| | jautį odinį čemodaną su virš 

10 mil. vertės neregistruotais 
vertybės popieriais. Jie yra 
geri kaip banko čekiai. FBI 
įstaiga sako, kad tai yra treč
dalis tų vertybės popierių, 
pavogtų praeitais metais iš ma
šinos. Vienas įtariamasis lie- 

buvo sulaikytas. A.Lietuvos i* , ,Gadvilus gali sakyti, kad buvo 
milijonierius.

— John Poškus iš Brighton 
Parko apylinkės yra jaunių 
beisbolo komandos Angels tre-

žurnalų. Dabar dažno!neris. Tos lygos rungtynės 
čikagiečio bute galima pamaty-J vyksta apylinkės parkuose.

— Tomas Panka, baigęs 
Brighton Parko Lietuvių pa- 
rap. mokyklą, paskelbtas pa
vyzdingu jaunuoliu 12-tame

isspaus-i 
“Bendro- 

mieste.

— “Kultūros Barų“ 1972 m. 
gegužės mėn. Nr. 5 
“lietuviai užsienyje” 
din ta šitokia žinutė: 
vė “Spauda”, Cicero 
netoli Čikagos, yra
leidinių platinimo bendrovė, 
vadovaujama J. Kreivėno ir J. 
Dainausko. Be knygų iš Lie
tuvos, bendrovėje galima užsi
prenumeruoti ir lietuviškų laik 
naščių

LIETUVIAI PO LENKAIS 
“Draugingumo sueiga 

Seinuose’*
Lenkų (LWIL) praneša: Sei

nuose, Suvalkijoje, arti buvu
sios prieškarinės ir dabartinės 
Lenkijos sienos tame sekreto
riuje birželio 21 dieną įvyko 
vad. “draugingumo sueiga”. Iš 
dabartinės “Sovietų Lietuvos” 
srities atvyko apie 2 tūkstan
čiai asmenų automobiliais, dvi
račiais arba sunkvežimiais.

Kadangi buvo tikėtasi karš
tos dienos, dėlto iš Baltstogės 
atvažiavo gaisrininkų sargy
bos dalinys, nors neturėjo kas 
veikti, nes per dieną lijo, va
landomis net liūtimis.

Nepaisant lietaus, jaunimas 
valgė “šašlikus” ir karščių be 
laukiant atgabentus ledus. 
Mitinge lenkų, lietuvių ir balt- 
gudžių kalbėtojai aiškino, kur 
gyveno ir veikė Dzieržihskis, 
garsusis Lenino pagelbininkas, 
ir kur lietuvių komunistas Kap 
sukas ir kiti mažiau žinomieji 
komunistai.

Dainavo rusiškas revoliuci
nes dainas. Linksmas dainuš
kas dainavo lenkų mergaitės iš 
“Suvalsčiznos” ratelio, taip 
pat pasirodė lietuvių sambūris 
iš Punsko, esančio Baltstogės 
vaivadijos šiauriniame gale, 
kur randasi keli lietuviški kai
mai”.

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Narnai, žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAI ISSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774'

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

[ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRAJ

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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, m. 60609. Tel.: VI 7-3447

ti “Tiesą”, “Gimtąjį kraštą”, 
“Literatūrą ir meną”, “Kultū
ros barus” bei kitus leidinius”.

— Indrė Baužaitė — 4043 —
7th Ave. Kenosha, Wise. 53140 Warde. Jis priklauso skautų 
šį pavasarį labai gerai baigė 
vietos aukštesniąją mokyklą, 
gavo iš visų dalykų “A” pažy
mius. Northwestern universi
tete , Evanstone, III. studijuos 
priešmedicininius mokslus ir 
sieks gy dytojos profesijos. Jai 
paskirta stipendija. Indrė ge
rai groja pianinu, žaidžia te
nisą ir reiškiasi kitose sporto 
šakose. Jai artima- visuomeni
nė veikla. Dalyvavo skautuo
se, buvo išrinkta jaunimo se
natore Wisconsin valstijoje ir 
važinėjo į Washingtona, D. C. 
Indrės tėveliai — Tadas ir Ge
nė Baužai, seneliai — S. S.
Baltūsiai.

— Ekonomistas Juozas Vaiš
noras staiga mirė 1972 m. bir
želio mėn. 21 d. Vilniuje. 1937 
m. baigė Lietuvos universiteto 
teisių fakulteto ekonominį 
skyrių. 1932 — 37 m. Studentų 
Varpininkų S-gos narys, 1936 
— 37 valdybos pirmininkas. 
1940 m. rusams užėmus Lietu
va buvo finansų ministras ir 
komisaras, įstojo komunistų 
partijon. Pasitraukęs Rusijon 
ėjo aukštas pareigas. 1944 — 45 
metais buvo Valstybinės plano 
komisijos pirmininkas. 1945 
grįžęs Lietuvon dėstė žemdir
bystės institute ir vertė i lietu
vių kalbą mokslinės ir grožinės 
literatūros knygas. Nepriklau
somybės laikais dirbo Lietuvos 
Ranke ir rašinėjo liaudininkų 
ir kooperatinėje spaudoje. 
Palaidotas Lipniūnuose, neto
li Druskininku. 

C

— Socialinės Apsaugos Ad- 
ministracija praneša, kad dau
geliui ligonių , turinčių Medi
care apdraudą, susitrukdo iš
mokėjimai sąskaitų už medici
nos patarnavimus dėl nepilno 
arba netvarkngo užpldymo 
SSA - 1490 formos. Visi gydy
tojo patarnavimai turi būti 
tiksliai aptarti, pažymint pa
tarnavimų datą ir kiekvieno jų 
kainą. Sąskaitose turi būti pa
ciento pavardė ir apdraudos 
numeris. Jos pridedamos prie 
SSA - 1490 formos. Medicare 
apdrauda veikia jau 7-tus me
tus.

— Anthony Gad uitus, Sani
tarinio distrikto tarnautojas iš 
Brighton Parko apylinkės, lie
pos 18 d. kartu su savo bendra
darbiu patruliuodami Laivi
ninkystės kanalą, prie Lemont

Oras
Praeitą

organizacijai, tautinių šokių 
grupei, aktyvus’sporte ir jau
nimo tarpe.

— Jim Venckus ir Mike Z au
kas, Cornell ir Archer parkų 
supervizoriai, kviečia apylin
kių gyventojus'ir jaunimą da
lyvauti vasaros metu vykstan
čiose programose bei sporto 
rungtynėse. Tuose parkuose 
yra sudaromos • naujos sporto 
grupės. ’ ;

— Ford City Prekybos cent
ras skelbia scenos talentų me
no ir rankdarbių konkursus 
Įvairaus amžiaus jaunuoliams 
ruošiantis grįžti į mokyklas. 
Blankai gaunami Ford City 
krautuvėje ir administracijos 
raštinėje.

— Helen Prancik gyv. Mar
quette Parko apyl., grižo Į na
mus iš šv. Kryžiaus ligoninės 
patenkinta seselių vienuolių 
priežiūra, gerėjančia sveikata 
ir artimųjų dėmesiu ligos me
tu.

— S’. M. liep. 23 d. Sun Times 
tarp kitų tautybių rašo, kad 
Chicagoje lietuvių esą 31.629 ir 
priemiesčiuose 19.620. Įdomu 
iš kur jie tokias žiniai gavo? 
Atrodo lietuvių gyvenančių 
Chicagoje turėtų būti daug di
desnis skaičius. O gal jie lie
tuviais skaito, tik neturinčius 
Amerikos pilietybės?

S f asus Juskėnas

Ką Pekinas skaito 
didžiausiu priešu?

Amerikos informacijos įstai
gos neseniai painformavo Bal
tuosius Rūmus, kad praeitais 
paskutiniais mėnesiais Peki
nas peržiūrėjo esamųjų Rau
donosios Kinijos pavojingiau
sių ir tikriausių priešų sąrašą 
ir hierarchiją. Tame sąraše 
Jungtinės Valstybės “nukritu
sios” į ketvirtą vietą. Pirmoje 
vietoje yra Sovietų Rusija, an
troje vietoje Japonija ir Indija.

muša rekordus 
ketvirtadienio rytą, 

d. gaiviam, sausam 
vėjui iš Kanados papūtus, per 
ištisą . savaitę kankinęs karštas 
šutinantis oras, kasdien arti 
šimto laipsnių, staiga su per
kūnais ir žaibais atsitraukė i 
šiltuosius pietus. Bet nieko ne
trukus prasidėjo nauji rekor
dai: penktadienio rytą 6 va
landą oras Chicagos mieste “su 
mušė” 81 imetų senumo šal
čiausios nakties liepos 28 die
nai rekordą.

Mieste prie Midway termo
metrai rodė 55 laipsnius. Prieš 
81 metus, 1891 me^tų liepos 28 
rytą temperatūra buvo 56 laips 
niai apie 10 laipsnių žemiau 
normalios.

Kiti žemos temperatūros re
kordai šiemet Chicagoj buvo 
— .50 lapsnių liepos 4 d., 46 
laipsniai liepos 5 d. (Pirmą 
kartą tokia žema tmeperatūra 
liepos mėnesio istorijoje) ir 51 
laipsnis liepos 6 d.

Jau ruošiasi Kalėdų eglutei
Chicagos Mokslų ir indus

trijos muziejus jau paskelbė 
planą Kalėdų eglutei, kuri ta
me muziejuje ruošiama kas
met nuo lapkirčio 25 d. iki gruo
džio 31 d. Rotundoje bus įvai
rių tautų 23 eglutės, kiekvie
na 20 pėdų aukščio, dekoruo
tos etninių grupių tautiniais 
papuošalais. Programai atlik
ti pasižadėjo daugiau kaip 60 
Chicagos mokyklų ir bažnyčių 
chorų bei klubų. Kaip kasmet, 
kiekviena dalyvaujanti (etni
nė) grupė muziejaus restorane 
pateiks savo tautinius valgius.

Eglutės šventėje dalyvauti 
pasižadėjo: Afro-Amerika (neg 
rai), Armėnija, .Austrija, Kini
ja, Kroatija, Čekoslovakija, 
Danija, Prancūzija, Vokieti
ja, Didž. Britanija, Graikija, 
Havajai, Vengrija, Airija, Ita
lija, Japonija, Lietuva, Liuk- 
senburgas, 
Norvegija, 
Portorikas, 
Ukraina.

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS, KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

A, A L INSURANCE A REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
U45 So. ASHLAND AVE.

lA 34775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

T E R R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai.* . f

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

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

tune-ups Ir t. f.
4t24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

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

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

TEL. — 77M88S
Anicetas Garbačiauskas, sav

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas9

Meksika, Olandija, 
Filipinai, Lenkija,
Serbija, Švedija ir

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

COMPANION 
for elderly lady. 

Live in, lovely home, 
light cooking. 

PE 6-0200 or early morning 
RA 8-5122.

NEKILNOJAMO TURTO MOKESČIO-TAXŲ SUMAŽINIMAS 
SULAUKUSIEMS 65 M. AMŽIAUS

Turime prašymo blankas ir pagelbėsime užpildyti. 
Atsineškite Warranty Deed ir Medicare kortelę.

CRANE SAVINGS & ASS’N,
47th and Rockwell Street, Chicago, Illinois

LA 3-1082 Pietkiewicz, Prezidentas

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, |||. 60632. Tai. YA 7-59««J

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

TeL: REpublk 7-1941

HELP STRENGTHEN 
AMERICA’S PEACE POWER 
BUY U.S SAVINGS BONDS

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderi 
vonia, spintelės, kirsto vandens šil 
ma gazu, 1% auto garažas. Marque 
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Mode 
nios vonios. Alumin, langai. Nauj 
šilima gazu. Geros pajamos. Ma: 
ąuette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios ve 
nios, spintelės, nauja šilima gaz; 
alumin. langai, 3 automobilių gar; 
žas. Tik $52,000.

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

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. D: 
deli kambariai, modernios virtuvei 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 ai 
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinė 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai 
šildymas . gazu, alumin. langai. Pa 
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-to; 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

V/2 AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 2( 
metų modernus ant 33' sklypo. Ideali 
giminingoms šeimoms.

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

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

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 1C 
metų. Lžbai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas, Gražiai aptvertas ii 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

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

TEL. 436-7878

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS
8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 

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

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

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

8 KAMBARIŲ 1% aukšto namas. 
2 vonios. Gazo šildymas. Platus lo
tas. Naujas garažas. Arti ofiso. — 
$20.900.

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

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

7 KAMBARIŲ MŪRO bungalow, 
dideli šviesūs kambariai Gazo šildy
mas, air-cond. Įrengtas sausas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$21.900.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19.500.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marquette Parka. $10.000.

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

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

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

STORE & 
4 APARTMENTS 
2914 WTSST 63rd ST.

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

434-2200

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolii 
3203% W. 9Sth St. 

GA 4-8654
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