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VOKIEČIAI APIE LIETUVĄ, RYG|
Būdinga, kad vak. vokiečių spauda išsamesnes informacijas 

bei šiltesnius komentarus apie Lietuvą, įvykius joje skelbė ne di
džiuosiuose miestuose, bet mažesnėse vietovėse ir daugiau ka
talikų apgyventose (pvz. Badene). “Badische Zeitung”, šalia kitų 
laikraščių skelbė Harry Schleicher’io įspūdžius iš Vilniaus. Straip
snio antraštė: “Mažoji sąjunginė respublika maištauja”. Kata
likų savaitraštis “Rheinischer Merkur” birž. 9 laidoje skelbė Ka
talikų spaudos agentūros — KNA žinias apie įvykius Lietuvoje, 
katalikų persekiojimą įvairiuose kraštuose. Agentūros pranešimas, 
pavadintas “Neramumai Lietuvoje” įdėtas biuletenio 22 nr. (birž. 
1) plačiai paskleistas ne tik Vokietijoje, bet ir kituose vokiškai 
kalbančiuose kraštuose.

EGIPTO IR LIBIJOS DEKLARACIJA
KAIRAS. -— Egiptas ir Libija susitarė paskelbti deklaraciją, 

kurioje išreiškiamas abejų vyriausybių pageidavimas “mobilizuoti 
abejų šalių pastangas ir energijas”. Išreiškiamas tikslas palaips
niui, dalimis, sujungti abi šalis į vieną valstybę, — Libiją su dviem 
milijonais ir Egiptą su 38 milijonais gyventojų. Nors nedidelė, 
Libija turi nemažus žibalo šaltinius ir dideles pajamas.
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Dar minėtini šie vokiečių, 
šveicarų ar belgų spaudoje pasi
rodę straipsniai: rusinimo klau
simu str. — katalikų CSU par
tijos organe Muenchene “Bay- 
emkurier” (“Neramumai ma
žumų tarpe”), Aleks. Korab 
'str., geg. 25, “Neue Zuercher Zei
tung”, birž. 6-7 laidoje Briuse
lio dienrašty “Le Soir” paskelb
tas ilgas straipsnis “Baltų maiš
tas”. Pabrėžiama, kad rusinimo 
pastangos Baltijos kraštuose 
esančios “ypatingai -brutalios”.

Vokiečių spaudoje, šalia įspū
džių iš Vilniaus (H. Schleicher), 
pasirodė ir aprašymai apsilan
kiusių Latvijos sostinėje — Ry
goje. Čia minėtini: Hamburgo 
dienraščio redaktoriaus Ernst- 
Ulrich Fromm įspūdžiai iš Ry
gos (birž. 16 laidoje) ir kiek 
anksčiau — geg. 5 įvairiuose 
dienraščiuose įdėti dpa agentū
ros korespondento Ulrich Mulert 
Rygos vaizdai (“Trierischer 
Volksfreun&tjar^fe^

250 straipsnių apie 
Lietuvą Italijoje

Koks didelis dėmesys Lietu
vai šiuo metu skiriamas Italijoj 
liudija Eltos redakcijos Romoje 
(Elta-Press, red. prel. V. Min
cevičius) pranešimas — liepos 
mėn. pradžioje iškarpų agentū
ra prisiuntė 250 straipsnių iš
karpas apie Lietuvą. Jie pa
skelbti Italijos spaudoje ne tik 
Romoje, bet ir įvairiose didesnė
se bei mažesnėse krašto vieto
vėse.

Elta patyrė, kad apie trečiąjį 
susideginimo atvejį Lietuvoje 
Kaune (ir ketvirtą, nepavyku
sį), Italijos spauda plačiai infor
mavo š. m. liepos 6 d., iš dalies 
ir liepos 7. Čia tik keliolika pa
vyzdžių: “H Mėssaggero” Ro
moje žiniai pateikė antraštę: 
“Protestas prieš rusus” — nu
sižudė dar vienas lietuvis”, Bo- 
lognoje leidžiamas “H Ręsto del 
Carlino” skelbė: “Trečiasis po
litinis susideginimas”, gi Mila
no “Corriere della Sera” liepos 
7 pažymėjo riebiom raidėm: 
“Naujas protestas prieš rusus”. 
Net ir komunistų partijos orga
nas “L’Unita” šį kartą skelbė 
apie “tragišką protesto gestą 
Kaune”. Iš kitų dienraščių mi
nėtini: “H Tempo”, “II Šeco- 
lo d’Italia”, “Avanti”, “H Popo- 
lo”, “La Nazione” (Firenze), 
“Paese Sera” Romoje, “H Gior- 
no” Milane, “La Stampa” Tori
no ir visa eilė kitų. Vatikano or
ganas “L’Osservatore Romano” 
žinią apie Andriuškevičiaus su
sideginimą santūriai, nežymio
je vietoje įdėjo liepos 7. d.

(E)

MIAMI. — Vyras ir žmona, 
meškeriodami Floridos kanale, 
užkabino ir ištraukė maišą. Ati
darę jie rado maiše žmogaus 
ranką. Pašaukta policija pradė
jo graibyti kanalo dugną ir iš
traukė daugiau maišų su žmo
gaus kūno dalimis. Reikalas ti
riamas.

15 VISO PASAULIO

RISHON LE ZION. — Izrae
lyje prasidėjo dviejų jaunų ara
bių merginų teismas. Jos gegu
žės mėn. kartu su dviem vyrais 
ore pagrobė lėktuvą. Vyrai žu
vo Tel Avivo aerodrome, kai izra
elitai puolė lėktuvą ir išvadavo 
jo keleivius. Arabai planavo 
tuo ' lėktuvu išsivežti Izraelyje 
kalėjimuose laikomus arabus 
partizanus, tačiau planas nepa
vyko. Teisme buvo perskaityti 
tardymo metu duoti merginų pa
reiškimai. Paaiškėjo, kad abi 
merginos gan laisvai gyveno su 
vyrais, Al Fatha organizacijos 
nariais, ir abi turėjo ne kokią 
reputaciją.

WASHINGTONAS. — Svei
katos departamentas paskelbė, 
kad greit Amerikon bus atsiųsti 
trys Sovietų Sąjungoje bandomi 
vaistai prieš vėžį? -Jie bus nau
dojami JAV ligoninėse ir labora
torijose. Amerika, atsilyginda
ma, siųs tris savo eksperimen
tinius vaistus sovietams. Ben
dromis jėgomis bus ieškoma sėk
mingo vaisto prieš vėžį.

NEW YORKAS. — Miesto 
taksi komisija paskelbė, kad per
nai New Yorke katastrofose su 
taksiais žuvo 68 žmonės. Iš to 
skaičiaus 43 buvo pėstieji, 13 — 
taksi vairuotojų ir 12 keleivių. 
Komisija sako, kad tose nelaimė
se buvo įveltos nepakankamai 
prižiūrimos, neinspektuojamos 
mašinos, todėl, siūloma griežčiau 
prižiūrėti taksių leidimų išdavi
mą. *

ATLANTA. — Vienas lėktuvo 
keleivis, gerokai išgėręs, pasakė 
lakūnui turis kišenėje bombą. 
Už tokias šnekas jis gavo 5 me
tus kalėjimo, nors jis nieko iš 
lakūno nereikalavo ir negrasino.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmai priėmė įstatymą, kuris 
leis prie Amerikos krantų jūroje 
skandinti senus Liberty klasės 
karo laivus. Pastebėta, kad ten, 
kur yra nuskendę laivai, susi
formuoja jūros gyvių kolon ijos, 
ten prisilaiko žuvys ir vėžiai.

JOHANNESBURG. — Pietų 
Afrikoje penki ministerial bu
vo atleisti iš pareigų, nes jie kri
tikavo vyriausybės rasių atskyri
mo politiką. Jie buvo pakeisti 
dešinio sparno politikais.

Egipto sąlygos
PARYŽIUS. — Egipto prezi

dentas Sadatas pareiškė grupei 
Prancūzijos parlamentarų, kad 
jis susitiktų su Izraelio atsto
vais tik tuo atveju, jei tose dery
bose dalyvautų ir keturių di
džiųjų valstybių atstovai. Egip
tas siekia iš didžiųjų valstybių 
garantijų ir tarpininkavimo.

Sadatas pareiškęs, kad pasku
tinė premjerės Meir kalba buvu
si tik propaganda, o rimtas kon
flikto sprendimas įmanomas tik 
dalyvaujant didžiosioms valsty
bėms.

Civilizuotas traktorius, parodytas Anglijos žemės ūkio parodoje. Kabina yra vėsinama, turi 
minkštą sėdynė ir kilimą. Traktorius kelia mažai triukšmo ir virpėjimą sumažina guminiai 

blokai.

REKORDINIS LIETUS FILIPINUOSE
MANILA. — Praėjusią savaitę Filipinus ištikę potvyniai jau 

; buvo pradėję nUslūgti, kai vėl prasidėjo lietus ir vėl patvino upės 
ir ežerai. Manilos miestas ir visos Luzono salos 14 provincijų yra 
apsemtos. -Per 25 dienas žuvo 356 žmonės, potvynis palietė šešis 

‘milijonus žmonių. Nuostolių padaryta 180 mil. dol. Manilos mies
te 80% gatvių apsemtos ir tik 20% darbininkų vakar atėjo į darbą. 
Raudonasis Kryžius apskaičiavo, kad pabėgėlių'jau yra 1.2 mili
jonai. Visi didieji keliai yra po vandeniniu, sustojo judėjimas ir
prekyba.

Filipinų oro biuras paskelbė, 
kad liepos mėn. Manilos apylin
kėse iškrito 68.6 coliai vandens. 
Tai yra rekordas liepos mėnesiui. 
Filipinų istorijoje tik vieną kar- 
tą,'-1911 rugpiūčio mėn.-daugiau susisaudymai ”Belfaste ir Lon-
lijo ir* vandens buvo 78.1%.

Netoli . Man ilos esantis ežeras 
Laguna de Bay pirmą kart išėjo 
iš krantu nuo 1919 metu. Van
duo apsėmė 19 miestų ir kaimų.

Visa Filipinų kariuomenė pa
deda gelbėti gyventojus iš ap
semtų vietų. JAV atsiuntė Fi
lipinų vyriausybei 14 helikopte
rių gyventojams į aukštesnes 
vietas perkelti.

Bremerio planas 
nusižudyti

UPPER BALBORO. — Trys 
psichiatrai Bremerio teisme pa
reiškė, kad, jų nuomone, kalti
namasis buvo protingas, kai jis 
šaudė į gubernatorių Wallace. 
Kartu jis nesąs visai normalus. 
Vienam psichiatrui Bremeris pa
pasakojęs, kad jis nekenčiąs sa
vo motinos. Bremeris siūlęs įs
tatymą, kuris reikalautų iš kiek
vienos šeimos įsigyti valdžios 
leidimą vaikams turėti.

Gydytojas papasakojo apie 
Bremerio planą sausio mėnesį 
nusižudyti. Bremeris nusipirko 
revolverį ir 200-300 kulkų. Jis 
planavęs atsistoti ant Milwaukee 
tilto, prisirišti virve už kaklo 
prie tilto turėklų ir pradėti šau
dyti į praeinančius žmones. Pa
skutinės dvi kulkos turėjo būti 
skirtos pačiam Bremeriui. Jis 
planavęs paleisti tas kulkas į sa
ve. Jei nuo to jis nebūtų miręs, 
jis planavo šokti į upę. Virvė 
už kaklo tada būtų jį pakerusi, 
o jei virvė truktų, jis būtų nu
skendęs upėje.

ROMA. — Italų spaustuvių 
darbininkai susitarė su laikraš
čiais ir baigė streiką. Unijos 
pasipriešino, kada ledėjai nutarė 
neišleisti pirmadienio laikraščių, 
nes jie brangiai kainuoja dėl 
sekmadienio darbo viršvalan
džių. Susitarta dėl sumažintų 
sekmadienio darbo atlyginimų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Šiaurės, Airijoj įvyko keli 

donderry miestuose. Nepriklau
somos Airijos premjeras Lynch 
pasmerkė savo kalboje smurtą 
Š. Airijoje, kviesdamas opozici
ją bendradarbiauti su britų vy- 
nausybe.

♦ Kalifornijoje neatsargus 
stovyklautojas padegė plačiai ži
nomą raudonmedžių parką. Apie 
1,100 ugniagesių bando gaisrą 
sustabdyti.

y Darbo unijų federacijos pre
zidentas Meany pasakė, kad apie 
80% AFL-CIO narių bus neu
tralūs ateinančiuose prezidento 
rinkimuose.

♦ Gynybos sekretorius Melvin 
Laird pakartojo, kad jis nuo sau
sio 20 d. pasitrauks iš pareigų. 
Jo nuomone, jo įpėdiniu galėtų 
būti New Yorko gubernatorius 
Rockefelleris arba buvęs iždo se
kretorius Connally.

Transporto departamentas 
pasiūlė kelias naujas taisykles. 
Viena verstų vairuotojus užsi
segti saugumo diržą. Jo neuž
segus, automobilis leistų garsų 
signalą, kurį girdėtų ne tik pats 
vairuotojas, bet ir policija.

♦ Egipto valdžios atstovai ne
trukus lankysis Britanijoje, kur 
jie bandys pirkti britų ginklų. 
Britanijos vyriausybė pasiren
gusi svarstyti Egipto pasiūly
mus.

Mirė J. Bartašiūnas
VILNIUS. — Okupuotoj Lie

tuvoj liepos 27 d. buvo palaido
tas okupanto valios Lietuvoje il
gametis vykdytojas, surusėjęs 
tautos išdavikas, rusų generolas 
Juozas Bartašiūnas. Pirmosios 
okupacijos metu jis prižiūrėjo 
lietuvius rusų kariuomenėje, o 
Lietuvą antrą kartą okupavus, 
jis buvo vidaus reikalų komisa
ru.

Bartašiūnas vadovavo rusų da
liniams, naikinant Lietuvoje 
partizanų judėjimą. Už savo 
“nuopelnus” Bartašiūnas buvo 
pakeltas j partijos centro komi
teto narius.

Senatas atmetė 
McGovern siūlymą 
WASHINGTONAS. — Demo

kratų kandidatas į prezidentus 
sen. McGovern pralaimėjo sena
te ir gavo skaudų smūgį. Jis pa
siūlė rezoliuciją, kuri sustabdy
tų gynybos biudžetą praėjusių 
metų budžeto ribose ir neduotų 
vyriausybės prašomų sumų. Bal
savime senatas jo pasiūlymą at
metė 59 balsais prieš 33.

Visi respublikonai balsavo 
prieš McGoverno pasiūlymą, iš
skyrus serr. Mark Hatfield'iš Ore-' 
gono. Tačiau prie respublikonų 
prisidėjo ir 19 demokratų sena
torių ir dauguma nutarė nema
žinti gynybai prašomų lėšų.

Šis pralaimėjimas McGover- 
nui nemalonus ypač todėl, kad 
jis visą savo programą remia 
pažadais sumažinti išlaidas gy
nybos reikalams. Senatas paro
dė, kad šis programos punktas 
jam nepatinka.

Eagletono sagos 
gerai perkamos

WASHINGTONAS. — Demo
kratų partijoje šiomis dienomis 
vyksta aktyvus naujo vicepre- 
zidentinio kandidato ieškojimas. 
Kandidatų yra daug, tačiau daž
niau minimi 8 ar 10. Daugiau
sia šalininkų turįs sen. Muskie, 
kuris kartą jau kandidatavo su 
sen. Humphrey j vicepreziden
to vietą. Partijos vienybei at
statyti geru kandidatu laikomas 
ir buvęs demokratų nacionali
nio komiteto pirm. Larry O’
Brien. Jį remia New Yorko ir 
New Jersey demokratų vadai.

Sen. Javits siūlo ateityje kan
didatą į viceprezidento vietą 
rinkti konvencijoje, panašiai, 
kaip renkamas kandidatas į pre
zidento vietą.

Sen. Eagletonui pasitraukus, 
labai buvo nusiminę Ross In
dustries įmonės vadai. Jie jau 
buvo prigaminę daug sagų, 
plunksnakočių ir ant automobi
lių buferių klijuojamų užrašų 
su Eagletono vardu ir fotogra
fija. Vien sagų pagaminta pu
sė milijono. Buvo bijoma, kad 
teks tas sagas mesti j šiukšly
ną. Paaiškėjo, kad įvairūs ko
lekcionieriai ėmė užsakinėti tas 
sagas, nes jos būsiančios ateity
je labai gaudamos ir brangios. 
Įmonė nutarė pagaminti dar 
100,000 sagų.

NEW DELHI. — Mansūno lie
tus rytinėse Indijos provincijose 
sukėlė potvynius, kuriuose žuvo 
virš 100 žmonių.

Algos minimumas 
turi sunkumų

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmai nubalsavo nesiųsti Į 
bendrą su senatu konferencijos 
komitetą naujo algos minimumo 
įstatymo, kurį senatas priėmė 
gerokai pakeitęs. Atstovų Rū
mai priėmė įstatymą, kuris pa
keltų atlyginimų minimumą iš 
1.60 iki 1.80 dol. į valandą šiais 
metais, o ateinančiais metais 
pakeltų iki 2.00 dol. Senatas nu
tarė padidinti šį minimumą iki 
2,00 šiais metais ir iki 2.20 dol. 
1974 m.

Vyriausybė sutiko su Atsto
vų Rūmų įstatymu ir laikė se
nato įstatymą infliaciniu. Vy
riausybės jėgos Atstovų Rūmuo
se nutarė įstatymo priėmimą 
sutrukdyti, siūlydamos neiti į 
konferencijos komitetą, nes At
stovų Rūmai j’ame yra reprezen
tuojami gari liberalių atstovų, 
kurie tikriausiai pritartų senato 
algos minimumo versijai. Tas 
vilkinimas gali min imumo įsta
tymą suvėlinti.

Devintoji - lygiom
REYKJA VIKAS. — Devinto

ji pasaulio šachmatų čempionato 
partija tarp amerikiečio Fische- 
rio ir ruso Spasskio baigėsi ly
giomis po 29 ėjimų. Kaip pa
prastai, Spasskis į lošimo salę 
atėjo punktualiai, o Fischeris 11 
minučių pavėlavo. Spasskis par
tijos metu atrodė neramus, ner
vingas, dažnai atsistodavo nuo 
stalo.

Spasskis lošdamas baltais pra
dėjo Karalienės Gambitu, o Fi
scheris panaudojo iki aštunto 
ėjimo Tarrasch Gynybą, toliau 
nukrypdamas nuo jos savo ke
liais. Partija nebuvo įdomi ar 
uždeganti ir nė vienas žaidėjų 
neparodė įdomesnių ėjimų. At
rodė, kad Spasskis tikisi ir pa
geidauja lygiųjų.

Jei Fischeris visas ateities 
partijas suloštų tik lygiomis, jis 
taptų čempionu. Fischeris turi 
penkis su puse taško, Spasskis 
— tris su puse. Fischeriui lai
mėti reikia 7 tašku, Spaaskiui — 
SVž-

Islandijon atvyko lošimų pa
žiūrėti Danijos didmeisteris B. 
Larsen. Jo manymu, Spasskis 
kelias partijas loš atsargiai, ieš
kodamas lygiųjų, kol atsigaus 
jo nervai. Tada jis, atgavęs pa
sitikėjimą, bandys vėl sumušti 
Fisch erį.

Italijoj sugavo 
amerikieti šnipą

ROMA. — Italijos policija su
ėmė amerikietį James Liebling, 
kuris buvo pastebėtas šnipinė
jant prie Amerikos raketų Ita
lijoje. Pas šnipą rasta žemėla
pių ir Nato įrengimų prie Aus
trijos ir Jugoslavijos sienų brė
žiniai.

Italų saugumo agentai sekė 
Lieblangą. gavę pranešimą iš 
FBI. Jis kelias dienas sukinė
josi Alto Adige provincijoje, kur 
yra Nato raketų bazė.

Egipto prezidentas Sadatas iš
vyko į Libiją vienas ir tarėsi su 
Libijos pulkininku Quaddafi To- 
bruko mieste. Pirmadienio va
kare j’is netikėtai iškvietė Į Li
biją Egipto premjerą Sidky, už
sienio reikalų ministerį Ghaleb 
ir kelis kitus vyriausybės narius. 
Pasitarimai buvo perkelti Į Ban- 
gazi miestą.

Libija jau anksčiau buvo su
jungta, kartu su Sirija ir Egip
tu federacijos ryšiais. Dabar 
tie ryšiai bus dar tampresni. Li
bija siekianti įsijungti į kovą 
prieš arabų priešą Izraelį.

Lenkijos kova 
prieš alkoholi

VARŠUVA. — Lenkijos vv- 
riausybė nutarė griežčiau kovoti 
prieš alkoholizmą. Lenkijoje yra 
apie 1.5 milijonai alkoholikų. 
Girtuokliavimas yra daugybės 
pramonės nelaimių priežastis, 
atneša didesnę dalį katastrofų 
keliuose ir yra kaltas dėl treč
dalio visų lenkų skyrybų.
< Ateityje- kiekvienas Lenkijos 

[.miestas turės “išsiblaivymo sto
tis”, kur policija gabena girtus 
praeivius. Stotyse girti asmenys 
galės išsipagirioti. Jiems bus 
duodamos šalto vandens vonios, 
išpompuojami skilviai.

Per paskutinį dešimtmetį al
koholio suvartojimas Lenkijoje 
padvigubėjo. Valdžia nutarė pa
branginti gėrimus, suvaržyti jo 
pardavinėjimo valandas ir visai 
uždaryti aludes ir barus pramo
nės rajonuose, prie įmonių ir įs
taigų.

Nedideli laivai 
praplaukia minas
SAIGONAS. — Karinė vado

vybė, paskelbdama apie lėktuvų 
puolimą Haifongo uoste, laivų 
dirbtuvėse, kartu paaiškino, kad 
ten statomi negilaus dugno, me
diniai laivai, kurie lengvai pra
plaukia per amerikiečių minų 
laukus. Tie laivai susitinka pre
kinius laivus atviroje jūroje ir 
gabena karinę medžiagą į šiau
rės Vietnamo pakraščius, neiš
sprogdindami amerikiečių išmė
tytų minų.

Karinės vadovybės žiniomis, 
šitokiu būdų Hanojus atsiveža 
tik apie 10'v karinės medžiagos, 
palyginus su jos tiekimu prieš 
uostų užminavimą. Todėl daro
mi žygiai sustabdyti ir tą ne
didelį ginklų tiekimą. Laivų 
dirbtuvėse lakūnai pastebėjo tris 
didelius gaisrus.

Kinijos prekybos 
ministeris Kanadon

PEKINAS. — Kinijos užsie
nio prekybos ministeris Hsaing 
Kuo išvyko į Peru, Čilę ir Kana
dą, kur jis numato viešėti 10 
dienų. Tos kelionės proga Ka
nados prekybos ministeris tarsis 
su Kinija dėl prekybos ryšių iš
plėtimo. Kinų ministeris Otta- 
vvoje bus rugpjūčio 15 dieną. Ma
noma. kad jis susitiks ir su Ka
nados premjeru Trudeau.

A/
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Wisconsino Lietuviy dienos ir Pavergtyjy savaitės šūkis

Wisconsin© Lietuviu Diena. Prie vaišiu stalo — kongrm. 
Les Aspin, Bronė PfĮuraitė, Wallace" E. Burkee, Kepo- 
Shos burmistras; gilumoje — J.‘ Mflišauskas, Ida Tarnu- 
lėnfėnė ir viešnia iš Danijos- solistė Ieva Tamulėnas.

Liepos men. 16 d. Wisconsi
no lietuviai atšventė savo Diena 
ir paminėjo Pavergtųjų Tautų 
savaitę. Dienos darbai buvo pra
dėti pamaldomis šv. Teresės, šv. 
Kazimiero ir šv. Petro bažnyčio
se. šv. Petro bažnyčioje, kuri
randasi Kenoshoje, per pamal
das giedojo atvykęs iš Waukega- 
no lietuvių parapijos choras. Pri
taikytą dienai pamokslą pasakė 
klebonas kun. St. Saplis, MIC.

Pavergtu Tautų savaites mi
nėjimas pradėtas vėliavų Įneši
mu, kuriam 'vadovavo karo ve- 
t'ranai. Buvo įneštos — Esti
jos, Latvijos, Lietuvos, Ukrai
nos ir Danijos tautinės vėliavos. 
Jas sekė karo• veteranu, šauliu, 
jūrų šaulių, jūrų skautų ir ki
tos vėliavos. •

Priesaiką — pasižadėjimą 
JAV vėliavai perskaitė Keno- 
shos šerifas Edwin S. Polansky. 
Ida Tamulėnienė sugiedojo*Ame- 
rikos ir Lietuvos himnus. ¥

Invokacijas skaitė — dr. ft.
H. Lentz, Carthage kolegijos pre
zidentas, kun. Guregh Yetene- 
kian, kuris pirmiau trumpai nu-I prezidento Nixbrio -kėlionė i Mas-

Tourists Tag Merameč taverns
^The Greatest Show Under Earth

Despite the fact we’re living in the Jet Age, more tourists 
than ever before are visiting multi-million-year-old caves.

C

pasakojo Armėnijos istoriją ir po 
to sukalbėjo armėniškai “Tėve 
mūsų...” ir kun. Št. Saplis, MIC 
— lietuviška malda, ir - kr

Buvo perskaitytos Wisconsi
no gub. Patrick J. Lucey, Keno- 
shos burmistro Wallace E. Bur
kee ir Racine burmistro Ken
neth L. Huck proklamacijos, 
skelbiančios Pavergtų Tautų sa
vaitę. Pirmąją perskaitė Ona 
Milišauskaitė, antrąją — Bronė 
Pliūraitė ir trečiąją — Eugeni
jus Lirgameris, kuris taip pat 
pravedė visą minėjimo oficialią
ją dali.

Minėjimą atidarė WLD rengi
mo pirmininkas Jonas Milišaus- 
kas. Toliau Wallace E. Burkee 
pristatė kongresmaną Les As- 
pin.

Kongresmanas, kuris yra dau
giau kairiojo sparno demokra
tas, priminė apie Pabaltijo vals
tybių padėti prieš 36 metų. Kai-. 

• bėjo, kad Amerikoje vyksta pa- 
sikėififnai, turį didelės įtakos Į 
valstybės užsienio politika, Pav. 
kdih. Kinijos priėmimas i JTO,

k'vą, naujų žmonių atėjimas į 
politinį gyvenimą, kurie neper
gyveno tų įvykių.

Amerikos žmonės nemėgsta 
priespaudos ir tai gali turėti 
daug įtakos pavergtų tautų lais
vės atgavimo klausime. Jei čia 
daug kas rūpinasi mažumų rei
kalais, turėtų taip pat rūpintis 
ir pavergtaisiais. Amerika tu
ri eiti teisingu keliu, bet tik 
ateitis parodys ar buvo pasirink
tas teisingas kelias.

Toliau kalbėjo teisėjas John 
Zuris. Komunistinė Rusija įvyk
dė priverstinę okupaciją. Tūks
tančiai lietuvių žuvo, kiti tūks
tančiai buvo ištremti, šeimos iš
ardytos, sodybos sunaikintos. 
Tęsiamas uolus religijos perse
kiojimas ir lietuviškos kultūros 
naikinimas, siekiant kaip gali-. 
ma greičiau kraštą surusinti. Jis Į 
pats buvo nuvykęs į okupuotą 
Lietuvą ir asmeniškai patyrė, 
kad galima lankytis tik ten kur 
leidžiamas ir kalbėtis tik su par
tijos paruoštais asmenimis.

Lietuviškame žodyje pasvei
kino Wisconsino lietuvius Alfos 
vardu ir padėkojo už gerą Lie
tuvos vardo garsinimą savo pa
dangėje.

Dar kalbėjo ukrainiečių atsto
vas Nicholas Yarėmko, primin
damas, kad status quo, kuris do
minuoja Amerikos politikai, yra 
pasmerkimas Pavergtųjų Tautų 
lėtai mirčiai. Vietoje šūkio 
“grįžk namo Amerika”, pasau
lio žmonės turėtu šaukti “Pa
busk, Amerika!” Vietoje pasi
rinkimo sukti į kairę, mes turi-, 
me suktis Į dešinę, kad galėtu
mėme sunaikinti tironiją, kuri 
laiko pavergusi tautas.

Minėjimas užbaigtas Idai Ta- 
mulėnienei sugiedojus “Ameri
ca, oh beautiful...”

Po minėjimo žydų tautinių šo
kių grupė Kalanort Israeli iš Mil
waukee pašoko penkis šokius, 
šoko basi, apsirengę tautiniais 
rūbais. Paliko gerą Įspūdį.

Po minėjimo garbės svečiai 
ir tautybių atstovai buvo pavai
šinti lietuviškais užkandžiais. 
Vaišinosi ir patys. svečiai, ku
rių buvo iš toli iigarti. Iš Čika
gos’ atvyto ' gražųą-būrys. Uni
formuotų Vytauto Didžiojo šau
lių kuopos narių su savo pirmi
ninkų Vladu Išganaičiu prieša
kyje. Vėl rengėjų džiaugsmui 
pasirodė ir Rockfordo lietuviai, 
atvykę autobusu. Nors P. šer
nas, tų išvažiavimų organizato
rius vis skundžiasi, kad sunku 
surasti pakankamai keleivių, bet 
vistik savo kaimynus dar kar-
tą aplankė. M. Maksvyčio vado
vaujami jūrų šauliai atvyko mo
torlaiviu; jūrų skautai, vado
vaujami J. Butkevičiaus, suge
bėjo. net atburiuoti iš Čikagos.

Robert ir Jeanne Trepanier Kalifornijoje turi apie 200 įvairių dviračiu model i ų. Jie 
seniai renka senus dviračius ir |y kolekcrjofe yra dviračiu iš viso pasaulio. Čia mato
mas Star modelis iš 1885 m. Jis varomas abu pedalius pompuojaht Žemyn ir aukštyn.

Musų spaudoje
Nepripažinimo politika tebegyva

Ta antrašte “Darbininkas” 
Nr. 32 vedamajame be kt. rašo:
NETYLINTIEJI

Pavergtų Tautų Savaitė pra
ėjo. Didelis jos skirtumas, pa
lyginti su pirmąja!

Kongresas 1959 savo nutari
me suminėjo, kas pavergtieji ir 
kas pavergėjas. Prezidentas Ei- 
senhoweris 1959 liepos 17 pro
klamacijoje laikėsi Kongreso nu
tarimo, kalbėdamas apie tautas, 
“valdomas Sovietų”. Tačiau ki
tų prezidentų proklamacijos ati
trūko nuo Kongreso nutarimo — 
tylėjo, kas tie pavergtieji ir kas 
pavergėjai. Tokia ir šiemetinė 
proklamacija, reiškianti simpa
tijas apskritai tiem, kuriem lais
vė yra atimta daugely kraštų, 
bet kurie tebeturi teisingas aspi
racijas į teisėtą apsisprendimą 
ir laisvę.

Ką nutylėjo prezidentas, tą pa
sakė Kongreso nariai ir spauda. 
Pavergtųjų padėtis labiausiai 
buvo ryškinama naujausiais Lie
tuvos įvykiais. Savaitę vertinant 
betgi pasigesta ne-žodžių apie

Nors diena buvo nepaprastai 
graži, bet šiemet ’žmonių Į WLD 
atsilankė kiek mažiau. Nepavy
ko suorganizuoti lietuviškos tau
tinių šokių grupės, nes daug jau
nimo dalyvavo Pasaulio Lietuvių 
Kongreso stovykloje Kanadoje. 
Nebuvo lietuvių, pašoko žydai.

Aplamai WLD ir PT minė
jimas praėjo gerai ir paliko gilų 
įspūdį. Buvo garsinamas per Ke
nosha ir Racine radijo stotis. 
Vietos dienraštis “Kenosha 
News •patalpino vertingą minė
jimo aprašymą. Jurgis Milas 

pavergtuosius, o darbų. Tenki
nantis žodžiais, buvo prieitas 
priešingas rezultatas: nuo Pa
vergtų Tautų Savaitės paskelbi
mo pavergtųjų skaičius padidė
jo, ir Daily News teisingai pri
minė šalia Vengrijos, Čekoslova
kijos bei Lietuvos ir pavergtą 
Tibetą. > = ----- _

Ar dabartinėje pakitusioje pa
dėty darbai galimi? — Daily 
vedamajam atsako:

“Nrtonas prekybą laiko nau
ju įtaigingu ginklu santykiuose 
su komunistiniais milžinais.

“Mes manome, kad jo pareiga 
yra pavartoti ši ginklą sugriauti 
kalėjimam, kuriuos raudonieji ti
ronai padarė pasigrobtiem kraš
tam, siekiantiem laisvės”.

PASAULIO MILŽINAI

Mokslo ir Pramonės muzieju
je galima pamatyti pasaulyje 
didžiausi sprausminį lėktuvą
—- Boeing 747, kurio modelis 
yra aktualaus 'didumo. .

Why 
Americans own 
Woopoopoo 

worth m 
US. Savings 

Bonds. * - *

Atsiusta paminėti
SVEČIAS — The Guest — Der 

Geist. Lietuvių evangelikų iiu- 
terpnų laikraštis Nr. 1-2. Sau- 
sis-Biržėlis 1972. Spausdinta: 
“Rūta”, 373 Charlton Ave.; W. 
Hamilton, Canada. Redaktorius 
kun. A. Trakis, Chicagoje. Re-, 
dakcijos nariai; senj. kun. A.' 
Keleris, Vakarų Vokietijoje; Er. 
Šlenteris, taip pat Vak. Vokieti
joje. .Administracija:: Dr. Ade
lė Trakis, 662 G 5 St. Louis Avė., 
Chicago, IH. 60629.

žiūrint iš tekančio laiko per
spektyvos, Svečias gana retas 

Kd's tik turi gerą skonį,
Viską' perka pas Liepenį LIETUVIŲ PREKYBOS NADIAI

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

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

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vaL

svečias, bei užtat dovanomis gau
siai ratuotas. Du numeriai vie
name skirti pirmajam pusmečiui 
— nuo sausio iki birželio, fcauti 
liepos mėnesio pabaigoje, ir Sve
čias net nebe panašus į laikraštį 
ar žurnalą, o yra pilna knyga iš 
98 puslapių, šiek tide pailius
truotas tekste ir aplankoje. ‘

Turinyje tiek gyvos medžia
gos ir aktualių keliamųjų klausi
mų, kad verčiau perspausdinti jį 
visą:

Gelbėkite, mes gyvenam per
tekliuje. Nuostabus posakis. Ką 
sako, tą daro. Brangiausias tar
navimas. Dievas kalba su mu
mis. Darbininkų darbininkai. Iš 
visų tautų ateina. Vardo ar gi
mimo diena. Pastangos mokyt, 
ir kunigų paruošimas. Repatri
acijai 30 metų. Japono pergyve
nimai. Dėl ilgų pamokslų. Miru
siai Motinai. Kun. Jono Paupe- 
ro didybė. Mūsų sergančiai Onu
tei. Bažnyčia be kunigų. Singa
pūro m’inistėris apie hipius. Pri
simenant ps. kun. K. Lokį. Gar
bės senj. Burkevičių prisimi- 
nant. Žinios ir kt.

Tačiau patartina vien šiuo tu
riniu nesitenkinti. Patiektasis 
turinys apima Svečio tik pirmąją 
pusę iki 45 puslapio. Toliau se
ka riša eilė aktualijų: žinios iš 
viso pasaulio 6 puslapiai; Mūsų 
gyvenimas ir veikla — apie 50 
puslapių aktualios kronikos iš 
lietuvių evangelikų gyvojo gyve
nimo Chicagoje, Europoje,- visa
me pasaulyje ir pavergtoje Lie
tuvoje.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT- TO SO V IKI’ OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
A KISS J.N THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psi. Kaina $2.50.

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

Dr. Juroj B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

i Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
^^S.. gaEma įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

The most popular privately 
owned cave in the world is 
Meramec Caverns, on U.S. 66, 
55 miles southwest of St. 
Louis, Mo. Since the cave was 
opened in 1935 over 
16,000,000 tourists have 
gone through it, Mm all over 
the world and the 50 states in 
the union. They call it, “The 
Greatest Show Under Earth.” 
The 90-minute tour which 
requires Tittle waiting, by 
trained guides give tourists a 
lifetime of memories. They 
are fascinated to see the place 
who th Jesse Janies and his 
gang, who hid out in the 
five-story cave- during the 
1870‘s, split their IdOt On 
Loot Rock. During the CrvH 
War, Meramec Caverns was 
used as a stop on the 
U nde r ground Railroad. 
There’s every known cave 
formation at Meramec. The 
formation, The Stage Curtain, 
is the world’s largest single 
cave formation, estimated to 
be 70,000,000-years-oId. The 
gigantic curtain is 70 feet 
high, 60 feet wide and 35 feet 
thick.

For tourists who have 
trouble remembering the 
difference between a 
stalagmite and a stalactite,

pretty Dyanne Thorne shows, 
them. A Stalagmite (pictured, 
above) grows from the ground.; 
A stalactite grows from thel 
ceiling.

Several segments qf die TV 
show, “Lassie” were filmed at 
the cave.

The cave has great parking 
facilities and an AAA- 
approved motel right on the 
premises. Also there fs 
Jolla Natural Park, with sdme 

‘of the oldest and-largest trees, 
knd ample grOunlb,
tables, bir-b-q pits, ’and 
tamping facilities. There’s a 
gighnHc ?eWHitirant Knit 
souvenir shop in the caVe.

Mother Nature keep? the 
cave at a Constant 60 degree 
temperature, juhere’s an elec
trical system more stream
lined than ‘most citiės m fife 
nation. The "cave is exprlisiy 
lighted to cater to camera, 
fans. Concrete walks through
out the cave and haiH-ufe 
make the tours veiy easy on 
the feet and hand<u

Nearby Meramec is another 
great underground emporium, 
Onondaga Cave in Eesfrljurg, 
Missouri.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, IIL 60608

------ ~ . _
—. ■ . .. ,

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galimi gauti nuikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną: ■ '
K. Bie’lthfc, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta; 592 pusi. SA.00
K. BMInlt, OIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi. -__ ____ $6.00
Prtf. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas. 431 pusi.- -----________________ ..... . : $730
t’rbl. y^cl. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIžKV KNYGŲ ’

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — S3.00, minkštais 
viršeliais — $2.00; n rfalis, 225 >usL, įrišta x- ^3,00, 
minkštais viršeliais —___ :______________ • ' : $2.00

Dr, 'K. Griniui, ATSIMINIMAI IR MINTYS, i tomai, 300 p. $2.00 
Prof. S. Kairy*, LIETUVA 3UDO, gražiai įrišta, 416 p..._ $5J5O 
Juro* LiOtfitui, RAŠTAI, 250 pusi. ___$3.0*
P. Liūdžiuviena, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi., _____—   ------------------------- ------------ $1.00 ’
S. Michalinai, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE,-297'p.

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — ■ - S4.0<
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik _ ; • 510 00

N A U J I E N O S,
1739 So. ftalsfed gti, Chieako 8, III. — Telef. HA 1-6100

- -T—.-- . ....... . -----— • — —-r------ -- ~ ----------

,One good reasw is tbe Payrol Savings 
Plaru About three-fourths of aH Bcrcs 
are purchased ifcro<gh the Plan. It’s 
helping Amaricans save more moncr 
than they ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Jfeviiigs 
Plan is such an easy wy to save. All 
you do is sign up Where you work and 
the amount yon specify is set aside fsom 
each, paycheck and used to buy U.S. 
Springs Bonds, it’s the easy wiy 
buld a nest egg.

You’ve got your reasons to savemoney. 
Tbere’s ode great why to dd it painlessly. 
Join the miUkrns wbb are buying Bonds 
the Payroll Savings Way.

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.

J - naujienos, CHICAGO «, ILL- THURSDAY. AUGUST 3, UT2*



Žalingas hipiy gyvenimo būdas
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UNIVERSAL
Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

jau- 
Tai

- Užtenka paskaityti hipiu li
teratūrą, kad suprastume, kiek

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

HOURS: Men. 12 P. M. to 8 P. M^ Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

Nuo

Dėkojame

$20.000.

ž. RAJARATNAM

Kova prieš ilgus plaukus nė
ra, kaip kai kurie kritikai mano, 
valdžios noras nustatyti plaukų 
ir aprangos madas. Valdžiai ne
svarbu, ar vyrai nešios ilgus ar 
trumpus plaukus, ar jie bus vi
sai be plaukų. Ji nemano, kad 
Singapūro ateitį apspręstų il
gumus mirusių celių (plaukų), 
kurias jo piliečiai išsiaugina.

Trukšmingi balsai pasigirdo, 
kad dabartinė kova prieš ilga
plaukius numarins ir demokra
tiją. Sunku įsivaizduoti, kaip 
plaukų klausimas iššaukia keis
čiausius politinius pareiškimus. 
Susidaro įspūdis, kad yra ry
šys tarp ilgų plaukų ir ketu
rių laisvių.

Kovotojai už ilgus plaukus tu
ri tiesos, šis klausimas prašo
ka plaukų ir rūbų madas. Jie 
žino ir mes žinome, kad už madų 
slypi gyvenimo būdas. Apie jį 
kritikai nelabai nori kalbėti. Ko
dėl? Gal jo nesupranta, o gal 
patys yra prie jo traukiami? Jie 
nekovoja už kirpėjų madas, o 
už gyvenimo būdą, kuris turi sa
vo socialines, politines ir mo
ralines vertybes. Jie gerai ži
no, kad valdžia kovoja prieš gy
venimo būdą, kurį supintos ka
sos slepia.

Hipių kultas
Palikime garbanas, kad geriau 

pamatytume gyvenimo būdą, ku
rį jos vaizduoja. Tas būdas, ku
rį jos dengia, apibūdinamas hi- 
pizmu. Jis savyje slepia eilę kul
tų, pradedant nekaltais kraštu
tinumais ir einant iki narkotikų 
vartojimo, lytinio palaidumo, or
ganizuotų žiaurumų ir nusikal
timų, įskaitant beprasmes žmog
žudystes. Manson’o atvejis, iš- 
Teklamufjtas pirmuose laikraš
čių puslapiuose, kalba apie ant
rą medalio pusę, kurios šio gy
venimo būdo puoselėtojai nemi-

svarbos hipiai skiria aprangos 
ir plaukų madoms. Pvz. hipis 
profesorius Harvardo teisės mo
kykloje, Charles Reich, savo go
džiai perkamoj knygoj The 
Creening of America vaizdžiai 
nupiešia jaunimo aprangos ir 
plaukų madas, lygiai kaip ir nar
kotikus bei palaidą lytinį gyve
nimą. Plačiai išgarsintas hipių 
mužikinis vaidinimas, kur vyrai 
ir moterys scenoje vaikštinėja 
Adomo ir Ievos rūbeliais, buvo 
pavadintas “Hair”.

Kovojame prieš hipizmą, ne 
prieš plaukų madas. Hipizmo ne
išrausime paprastu plaukų nu- 
kirpimu. Tai būtų juokinga, nes 
kultai, kuriuos hipizmas pagim
dė, kyla iš sudėtingų socialinių, 
kultūrinių ir ekonominių bei po- į 
litinių priežasčių.

Bet kovodami ir nuvertindami 
vieną iš hipių simpolių, kuriam 
jie skiria daug reikšmės, atgra- j 
sintume daug nekaltų jaunuolių, 
sekančių madas, kad jie nepasi
rinktų to gyvenimo būdo, kuris 
iš esmės yra sujauktas ir žalin
gas. Daugumas žmonių ir ypač 
jaunimas, seka madas, nes jie 
mano, kad mada suteikia sociali
nio prestižo ir kitų žmoniii pri
pažinimo. Priešingai, jei kuri 
nors mada susilaukia ne tik ofi
cialaus nepritarimo, bet ir vie
šo pasmerkimo tada daugumas 
vengia tiek jos, tiek su ja susi
jusio gyvenimo būdo.

Hipizmo pavojai
Ar didelis yra hipizmo pavojus Į 

Singapūre? Manau, kad jei ne-1 
siimsime kietos akcijos dabar, 
hipizmas įsigalės taip lygiai ža- I 
lingai, kaip Amerikos ir Euro
pos jaunime. Hipizmas iš esmės 
yra miesto kultas, žiūrint į ame
rikiečių ir europiečių pavyzdžius, 
jis pasireiškia ne tiek tarp varg
šų ir beraščių, kiek tarp viduri- Į 
nės klasės, išsiaukl ėjusių jau
nuolių 17-25 metų laikotarpiu. 
Jis atsiranda, kai ekonomija pa- [
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Vaikai mėgsta eiti i parkus pasisupti. Šis "specialistas" Yorklyn, Del. išmoko suptis trijose 
sūpynėse iš karto.

laipsniui vis apsčiau aprūpina 
žmones gėrybėmis. Šiam sąjū
džiui priklauso išauklėti, iš mo
kyklų pasitraukę ar pasiruošę 
profesijoms, kurios buvo nuver
tintos bendruomenėje, jai vis la
biau mechanizuojant ir kryps- 

Į tant į griežtuosius mokslus.
Dėl to dažniausiai hipizmo in- 

I telektualai apologetai yra jau
ni akademikai iš tų mokslo ša
kų, kuriems technologija ir griež
tieji mokslai išstūmė iš seniau.

i jų turėtos aukštos vietos.
Singapūro urbanizacija (“su- 

miestėjimas”) vyksta sparčiai. 
Medžiaginės gėrybės gausėja. 
Pabrėžiame technologiją ir griež 
tuosius mokslus. Aukštesni at
lyginimai teks tiems jaunuo
liams, kurie išsilavins šiose sri
tyse. Vidurinės klasės standar
tai ir vertybės vis labiau persun
kia mūsų bendruomenę.

Vakarų miestų pergyvenimai 
galėtų būti mums ankstyvas per
spėjimas. Kitaip, Singapūras 
irgi bus hipizmo maro auka. Iš 
tiesų, pirmuosius šio žalingo 
kulto ženklus jau pergyvename.

Mažesni pasireiškimai, prita
riant iš užkulisių nepatenkin
tiems akademikams, pasirodė vi-

Whitman žodžius. Jis pasitrau
kė iš hipių su išgąssčiu: “Blogi 
žmonės ir blogi narkotikai pa
ėmė viršų. Bebaigiu anglų kal
bos studijas, klubų nariai ir pa
simetėliai jungiasi prie šios kul
tūros. Agresyviusis psichopa- 
patas girtuoklis dabar pasirodo 
narkotikų kultūroje. Heroinas ir 
stiprieji narkotikai pakeitė ma
rijuana ir L. S. D. Žiaurumas hi
pio prieš hipį pasidarė dažnas 
įvykis. Atsirado per daug hipių. 
Bendruomenė, tik tam tikram 

[skaičiui žmonių iš jos pasitrau
kus, gali išsilaikyti”.
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jūsų namo pagerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokių 
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ 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:

dūrinės klasės universitetuose. 
Didelės žalos jie dar nepadarė, 
nes valdžia sudraudė šiuos aka
demikus. Jų šauksmas apie aka
deminę laisvę neišgąsdino val
džios. Kai kurie grįžo ten iš kur 
buvo atėję. Su dėmesiu sekiau 
vieną tokį akadmiką, kuris gar
siai kalbėjo apie priespaudą ir 
neteisingumą, kol buvo Singa
pūre, bet kuris dabar būdamas 
Londone, visiškai tyli apie to
kius dalykus, kaip pvz. britų ra
sės problemos ar religinės šiau
rinės Airijos bėdos. Priemonių 
prabilti jam netrūksta. Jis yra 
vienas iš gerai žinomo kultūri
nio žurnalo redaktorių.

Narkotikai
Turime pavyzdžių, kur 

nimas vartoja narkotikus,
pasitaiko ir pradžios mokyklos 
vaikų tarpe. Nusikaltimai au
ga. Jaunimas ir čia neatsilieka. 
Pastebime disciplinos stoką. Tai 
yra ankstyvas perspėjimas, ką 
greta urbanizacija gali atnešti 
be reikiamos disciplinos.

Visa tai būtų įsivyravę ir pas 
mus — tai pastebime daugelyje 
Azijos miestų — jei valdžia ne
būtų gana anksti panaudojusi 
atitinkamas priemones — jei ne 
visiškai. išrauti, tai-'ient sulai-, 
kyti žalingas urbanizacijos ap
raiškas. Tam tikslui turėjome 
tvirtai laikytis, kai mus kaltino, 
kad pasukome į diktatūrą. Keis
ta, kad į visas mūsų pastangas, 
kovojant prieš urbanizacijos ne
geroves — pvz. į įstatymus prieš 
užteršimą, šiukšlių, mėtymą; už 
medžių sodinimą ar miesto at
naujinimą; prieš triukšmą ir oro 
teršimą; griežtus įstatymus 
prieš gangsterius ar tuos, kurie 
žiaurumus išneša į gatves — bu
vo žiūrima kaip į asmeninės 
laisvės varžymą ir kaip į dikta
tūros ženklą.

Mums vis labiau vykdant urba
nizaciją, hipizmas ieškos būdų 
įsibrauti. Tai dalis aplinkos už
teršimo, kuri plaukia iš urba
nizacijos. Tai reikia tvarkyti 
tuoj pat, lygiai kaip ir bet kokį 
kitą užteršimą.

Neturėtume leistis užmigdo
mi tariamų intelektualų, kurie 
įrodinėja, kad hipizmas, kaip ir 
kiaulikės liga, yra praeinantis 
laikotarpis, iš kurio jaunuolis iš
auga. Taip kalbėjo pasenę ir su
kiužę liberalai apie hipių pasi
rodymą penkiasdešimtųjų metų 
pradžioje Amerikoje. Vietoj iš
nykti, daugybė pokultūrių išau
go, kuriose viešpatavo žiauru
mas, anarchija ir nusikaltimai.

Vakarų pasaulio miestuose 
matome hipius be batų, susigū
žusius tarpduriuose, berūkančius 
“žolę”, begurkšnojančius alų 
prie plokštelių muzikos ar pa
skendusius haliucinaciniam ap- 
kvaitume. Apie jų asmeninę hi
gieną sunku rasti žodžių. Pagal 
JAV miestų pareigūnus, šim
tai jų surenkami nuo gatvių 
grindinių ir iš dvokiančių gyven
viečių, sergančių geltonlige, šil
tine, venerinėm ligom ir, dėl blo
go maitinimosi, vitaminų stoka.

Hipių vietovės 

šiandien hipių teritorijų rasi
me ne tik JAV, bet ir Azijos mie
stuose, kur jie atkeliavo, ieško
dami stipresnių narkotikų. Jų ei-

les papildė vadinamieji “vidu
nakčio” ir pseudohipiai.

Studentų sukilimas yra dar 
vienas hipių filosofijos pavyz
dys. Pagrindinė šios filosofijos 
mintis yra ta, kad kiekvienas el
giasi, kaip nori (everyone should 
do his thing). Toks elgesys ga
li pasireikšti nuo nieko neveiki
mo iki sukilimo ir pasipriešini
mo organizavimo, bjauriausiais 
žodžiais švaistymosi viešai, ap- 
mėtymo akmenimis ir universi
tetų deginimo.

Kita naujesnė hipizmo atžala 
yra atsiradimas vadinamųjų 
miestų sukilėlių, maištininkų. 
Jie mano, kad senoji bendruo
menė turi būti visiškai sunai
kinta — ne metaforiškai, o fi
ziškai. Jie organizuoja sukili
mus, bankų apiplėšimus ir žmog
žudystes. Jie degina ir apiplė
šia pastatus. Jų karo šūkis yra 
“burn, baby, burn”. Jie pagro
bia lėktuvus ir žmones, reikalau 
darni aukštos išsipirkimo kai
nos. Miestų maištininkai jau 
paplitę visame pasaulyje. Juos 
rasime Amerikos ir Europos 
miestuose, lygiai kaip Azijoje ir 
Pietų Amerikoje. Jie įvairiai pa
sivadina — Tupamaros, Naxali- 
tes, Castrists, Black Panthers, 
Weathtrmen -' ir New - Year’s 
Gang.

Labai mažai turime Įrodymų, 
kad hipizmas tėra' praeinantis 
dalykas, kaip jaunatviška kiau- 
likės liga. Kaip įrodymą cituo
kime buvusio hipio teisininko ir 
ilgai kovojusio už vadinamąją 
priešišką kultūrą — Charlie

Hipizmas — vėžys 
irti--’ ’ -

Hipizmas nėra kiaulikės liga. 
Tai yra vėžys. Kaip vėžio, visų 
jo priežasčių gal nesužinosime 
ar negalėsime pagydyti. Bet gy
dykime tas, kurias pažįstame, ži
nome, kad ilgi plaukai yra, nors 
ne visi, kurie ilgus plaukus ne
šioja, bus hipiai.

Jei prašome savo piliečius pa
aukoti keletą coliu mirusiu ce
lių (t. y. plaukų), kad išlaikytu
me Singapūrą saugų nuo hipiz
mo rykštės, nemanau, kad dėl 
to demokratija mirs Singapūre. 
Demokratija pajėgs tokią auką 
padaryti. Ji nesiremia plaukais. 
Bet gyvenimo būdas, kuris, eina 
kartu su gausais, galėtų sunai
kinti Singapūrą, nes hipizmas 
yra naujas žmonių opiumas. Tai 
karo opiumas, kurį priešas pa
leis, kad nugalėtų mūsų kraštą.

(Svečias, Nr. 1-2)

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namu
paskolų reikalus visos mū
su apylinkes.
Jums uz mums parodyta
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi
ir ateityje.
sąskaitos apdraustos iki

O
Passbook Savings 
All accounts com- 
pounded daily — 

paid quarterly

imMi
Elyria, Ohio, festivalyje 3 metu 
Billy atsisėdo ant tėvo pečiu, kad 
geriau gaiety pamatytų kas ten 
vyksta. Taip sėdėdamas jis šiek tiek 

apsinuogino.
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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 Zondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos.
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Kalantos draugai iškėlė vėliavas
Jau esame girdėję, kad rusų pavergtoje Lietuvoje 

jaunuolis Romas Kalanta, protestuodamas prieš rusų 
okupaciją, ties Kauno miesto sodu apsipylė benzinu ir 
susidegino. Taip pat esame skaitę apie sovietų policijos 
sukeltas provokacijas laidojimo dieną ir Kaune įvykusius 
susirėmimus su policija ir atsiųstais čekistais smogikais.

Šiomis dienomis iš Lietuvos grįžusieji pasakoja, kad 
lietuvių jaunimo nepasitenkinimas yra žymiai didesnis, 
negu iki šio meto apie tai skelbiama. Pačiame Kaune ru
sams ir sovietų valdžios kontrolių©jamom susisiekimo 
priemonėm padaryta žymiai daugiau žalos, negu iš Kau
no grįžę liudininkai pirmą dieną galėjo pastebėti.’ Įvy
kiais susirūpinę patys aukščiausieji Rusijos saugumo 
viršininkai, jie suvažiavo Į Kauną ir tardė atsakomingus 
pareigūnus. Pats Sniečkus turėjo aiškintis čekos gene
rolams. -

Lietuvoje buvusieji ir plačiau su krašto gyventojais 
išsikalbėti galėjusieji tvirtina, kad Romas Kalanta buvo 
ne vienas. Romas Kalanta, negalėdamas kitaip išreikšti 
protesto prieš okupantą, sušuko “Laisvės Lietuvai!” ir 
padegė benziną. Tub tarpu Kalantos draugai tuo pačiu j
metu iškėlė lietuvišką vėliavą keliose Kauno vietose. Pati 
didžiausioji ir gražiausioji lietuviška vėliava buvo iškelta 
Kauno geležinkelio stotyje. Rusai kontroliuoja susisieki
mą geležinkeliais, stotyje visą laiką sukinėjasi jie tik ru
sų policija, bet ir keliaujantieji sovietų valdžios pareigū
nai, b lietuviai jaunuoliai .vis dėlto pačioje rusų panosėje 
pajėgė iškelti lietuvišką trispalvę.

Labiausiai rusus nustebino kelių Kauno dirbtuvėlių 
darbininkai. Darbininkai lenktyniauja. Jie dirba geriau, 
negu pačioje Rusijoje esančių panašių dirbtuvių darbi
ninkai. Jie yra pasiryžę penkmečio planą įvykdyti per 
keturis metus jeigu tiktai Maskvos planuotojai pristatys 
jiems reikalingų žaliavų, bet Kalantos laidotuvių dieną 
Kauno dirbtuvių darbininkai metė darbą. Jie nepaskelbė 
streiko, bet prie staklių nebedirbo. Tai buvo lietuvių dar
bininkų protestas prieš Kaunan lėktuvais atgabentus če
kistus, šautuvų buožėmis daužiusius visus lietuvius.

Kad Romas Kalanta buvo ne vienas, tvirtina ir šitoks 
faktas: Kalantos mirties dieną Kybartuose pačioje di
džiausioje Unitas dirbtuvėje taip pat buvo iškelta lietu
viškoji' trispalvė. Policija tardė visus dirbtuvės viršinin
kus ir klausinėjo kiekvieną darbininką. Niekas negalėjo

pasakyti, kaip nepriklausomos Lietuvos vėliava galėjo 
patekti pačion Unitas dirbtuvėn ant stogo kraigo.

Visi žinome, kad lietuvių tautinė vėliava yra nepri
klausomos ir laisvos Lietuvos simbolis. Kiekvienam aišku, 
kad lietuviškos vėliavos iškėlimas Kaune, Kybartuose ar
ba net Varėnoje, minėtų miestų nepadarys laisvais. So
vietų karo jėgos yra okupavusios kraštą, o sovietų smo
gikai iškeltas vėliavas nukels. Bet iškelta lietuviška vė
liava primena okupantui, kad lietuviai nori teisės sava
rankiškai tvarkyti visus savo reikalus, ir kad okupantas 
privalo iškeliauti.

Romas Kalanta okupantui pasakė, kad už Lietuvos 
laisvę jis yra pasiryžęs mirti ir miršta. Vėliavas iškėlu- 
sieji rusams priminė, kad Kalantos draugų yra ir kitose 
Lietuvos vietose. Kalanta mirs susidegindamas, bet jeigu 
rusai nesirengs kraustytis iš Lietuvos, tai Kalantos drau
gai mirs kovodami. Lietuviai nori Lietuvai laisvės. Jie 
mirs, kaip Kalanta mirė, bet kovodami už gimtinio savo 
krašto laisvę.

Didžiausią rusams rūpestį kelia lietuviškas jaunimas. 
Gimęs “tarybinėje” Lietuvoje, išaugęs “socialistinėje” 
santvarkoje, išėjęs “komunistines” mokyklas ir išklausęs 
geriausių sovietų propagandistų kursus, jis eina savo ke
liu, nesižavi komunistinėmis idėjomis, protestuoja prieš 
sovietų valdžios išnaudojimą ir protestuodamas prieš ru
sų atneštą sauvalę bei išnaudojimą, jis deginasi ir ryžtasi 
kovoti. Jaunimas naudos kitas priemones, eis kitais ke
liais, bet augantis Lietuvos jaunimas kovos už gimtinio 
krašto laisvę, bandys atsikratyti rusų primesto žiauraus 
išnaudojimo, padabinto apgaulinga propaganda.

Lietuvoj buvusieji turistai tvirtina, kad visame kraš
te jaučiama didelė rusų priespauda. Maisto Lietuvoje yra 
kiek daugiau, bet krašto gyventojai nepatenkinti. Dvasi
nė priespauda ir darbo sąlygos yra daug sunkesnės, negu 
jos buvo anksčiau. Ypatingai žiauriai yra išnaudojami 
kolchozų vergai. Žemės ūkia darbininkai dirba ilgiausias 
valandas ir gauna patį mažiausią atlyginimą. Sovietų 
spaudoje kartais pasirodo vienos kitos melžėjos fotogra
fija, bet niekas nėra taip žiauriai išnaudojamas, kaip 
lietuviškoji melžėja. Darbą ji pradeda 4 valandą ryto ir 
baigia tiktai 10 valandą vakaro. Ji dirba 7 dienas savaitė
je, negali atsikvėpti šeštadieniais ar sekmadieniais.

Nežiūrint į skelbiamas lenktynes ir dirbtinus statis
tikos duomenis, darbo našumas pavergtoje Lietuvoje la
bai menkas. Niekas nenori dirbti rusams. Kiekvienas da
boja, kaip greičiau praleisti paskirtą laiką. Nėra asme
niško stimulo, kuris ragintų, darbininką imtis iniciatyvos 
ir stengtis daugiau ir geriau gaminti. Rusų primesta sis
tema ilgai neišsilaikys, nes ji nepajėgia pagaminti ru
sams reikalingo maisto. Prieš komunistų primestą vergi
ją sukils ne vien patys rusai, bet ir rusų pavergtos tautoš, 
pasakoja grįžęs keliautojas lietuvis. .

P. Stravinsko

GERBIAMASIS, projektą”, tą man yra sakęs 
PLB Pirmininkas Stasys Barz- 
dukas. Daugiau Įrodymų, kad 
ana rezoliucija yra Tamstos re
daguota, aš pateikiau šav8 
straipsny “LNT raštų kompilia- 

| ei j a”, paskelbtame Naujiehų 
1967.111.9 d. hr. Todėl grąžinu 

1) Kad ne kas kitas, o Tams- Tamstai mano asmehš pėidihė- 
ta parašei I-jo PL Jaunimo Kon
greso vad. “politinės rezoliucijos fixe priepuolis”, kad tą nesamą

Į Tamstos priekaištus, pada
rytus man straipsnyje “Kongre
sas ne teismas”, paskelbtame 
“Akiračių” š. m. gegužės mėn.
5 (39) nr., atsakau šiuo atviru Į “ 
laišku.

jimus, kad- mane ‘‘ištikęs idee

*| dalyką aš esu “įsikalęs sau į gal
vą” ir pan.

2) Pagalvok, ką rašai, teigda
mas, kad aš “jau šešti metai ko
ne kas pusmetis” kartojąs spau
doje tą “reveliaciją”. Tą faktą, 
pasiremdamas įrodymais, pir
miausia, aš iškėliau aikštėn sa
vo straipsnių serijoje “Jaunimo 
klystkeliai”, paskelbtoje 1966-67 
m. Naujienose, ą po to dar po
rą kartų pakartojau spaudoje, 
atsakydamas tiems, kurie irgi 
spaudoje kėlė mintį aną “politi
nę rezoliuciją” vykdyti, kaip 
jaunimo pareikštą valią. Tai ir 
viskas.

3) Netiesa, kad Tamsta iki pa
skutinio meto nežinojai, kokią 
rezoliuciją yra priėmęs 1966 m. 
Jaunimo Kongresas. Mudu abu
du buvome to Kongreso iškil
mingame posėdyje, kuriame ana 
rezoliucija buvo priimta, ir aš,

’ išeidamas iš Kongreso salės, su 
Tamsta, stovinčiu prie durų, dAr 
pasisveikinau.

4) Mano straipsnių tikslas bu
vo atkreipti jaunimo dėmesį į 
anos “politinės rezoliucijos” ža
lingumą ir į tai, kad ji ne jauni- 
ino pasiruošta, kad todėl ji nėra 
mūsų jaunimo “valios pareiški
mas”, kad ji, be to, pribūta ne
leistinais metodais, dėl ko ji ne
gali būti vykdoma. Jei aš tų da
lykų išryškinimui prisidėjau prie 
to, kad ana rezoliucija mūsų 
jaunimo nebuvo vykdoma, kad 
ir Il-me PL Jaunimo Kongrese 
apie ją, jos idėjas ir vykdymą, 
riiėkas nei žodžiu rieužriniinė, 
tai mano straipsnių tikslas bus 
pasiektas. To aš ir norėjau.

5) Iškeldamas viešiiirion tą 
faktą, kad Tamsta, senosios kar
tos žmogus, ėsi anos jaunimo 
vardu priimtosios rezoliucijos 
autorius, aš neturėjau tikslo 
Tamstą šiihi'ėkinti, įžeisti. Man 
rūpėjo td fakto iškėlimu tik
: rodyti, kad ana rezoliucija, nėra 
jaunimo valios pareiškimas, 
kaip tą beatodairiškai teigė Dr. 
Jonas 'Grinius, vis pakartotinai 
reikalaudamas (spaudoje) aną 
rezoliuciją vykdyti, kaip “jau
nimo valios p^ėiskimą”.

6) Kad ta rezoliucija buvo 
“priimta” Jauri. Kongr^šb’rėž&s 
liucijų komisijoje, visai nedavus 
komisijos nariams dėl jos pasi- 
šakyti, netgi nei jos pabalsuoti, 
kad todėl jos pravedimas toje 
komisijoje buvo nesąžiriihgas, 
nedorų metodų, tą viešai paliu
dijo anos komisijos narys Dr. 
A. Budreckis.

7) Ar Tamsta pats dalyvavai 
aiieje malversacijoje, ar tik 
paruošei pirminį tos rezoliucijos 
projektą ir įteikei jį komisijai ne

kokį anos rez. komisijos narį)’, 
to aš nežinau. Remihbsi tik tžliš 
duomenimis, kuriuos turiu.

<■• Y-

. v . _ Spiro Agnew , 
Viceprezidentas Spiro Agnew vėl kandidatuos i tą pačią vietą. Pre
zidentas Nixonas jį pasirinko, nežiūrėdamas kai kuriu kairu/iy 

respublikonu siūlymo pasirinkti kitą kandidatą.

ries pasitikėjimą turįs žmogus, 
tai Tamstos niekinimas mano 
asmens spaudoje kenkia mano 
geram vardui.

Tada inan gal vertėtų atkreip
ti Tamstos dėmesį į šiuos Šeks
pyro žodžius:

“Geras vyro ir moters vardas, 
mano pone, yra brangenybė jų 
sielose :

Kas pavogs man piniginę — 
pavogs šiukšles, bet kas atims 
inan inaho gerą vardą, tas inane 
apiplėš ir padarys hetiirtirigii; 
pats tuo nei kiek nepraturtėda- 
iftas”.

Bet yra,ir tokių šiavo garbės 
ii- visuomenės pasitikėjimo ne
tekusių žmonių, kurių žodžiams 
niekas netiki ir kurie dėl to, net 
norėdami, negali savo žodžiais 
padaryti kitiems moralinės 
skriaudos. Jiems sakoma: “Laz
domis ir akmenimis jūs galite 
sulaužyti man kaulus, bet savo 
žodžiais — jūs negalite paliesti 
mano asmens garbės”...

Prie kurios kategorijos Tams
ta priklausai, aš čia savo spren
dimo nedarau. Tą dalyką pats 
išsispręsk, žinodamas geriau nei 
kiti, kokį vardą šiandien turi 
mūsų visuomenėje.

P. Stravinskas
Chicago,

1972 m. rūgpiucio 2 d;

IŠVEŽĖ 17 VAIKŲ 
PIONIERIŲ STOVYKL0N

Ponia Zalatorienė, Cicero 
bendruomenės pirmininko žino 
na, praeitą pirmadienį, liepos 
31 dieną, išvežė Maskvon 17 
vaikų, kuriuos rengiasi apgy
vendinti rusų šalia Vilniaus 
įsteigtoje komunistų pionierių 
stovykloje. Lėktuvais išvežti 
Zalatorių, Šulaičių ir kitų vai
kai, kurių tėvai nežino, ko jie 
bėgo iš rusų okupuotos Lietu
vos. - .

šiuo reikalu būvo vedamos 
ilgos derybos su Washingtohe 
sovietų ambasadoj dirbančiu 
Jusliu. Pasitarimų metu Zala
torius, nekreipdamas dėmesio 
Į Chicagos lietuvių pikiėtavi- 
mus, ^demonstratyviai su Juš- 
kiu praėjo ’pro piketuotojus ir 
nuėjo pažiūrėti sovietų meno 
eksponatų. Jam reikėjo lydėti 
Juškį, kad gautų IfehgVatų vai
kų kelionėms į rusų okupuotas 
sritis.

Zalatoriai pasinaudojo jienįš 
nurodytos nelietuvių ciceri- 
nės kelionių bendrovės patar
navimais. Pran.

SKAITYK 9NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS;
J) Jei Tamsta esi garbingas| x AndT&K
ismrJnpfrpž vHTVBioc vicnnrėK. TEISINQIAjIoIAS .4-iNIAS

^Ligdhiiiiiį kainos
AHA (Amerikos ligoninotį 

sąjunga) praneša, kad pernai 
metais vidutinė kaina viendi 
dienai ligoninėje buvo $$2.31; 
tai yra 13.9 nuošimčių dadgidU.

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis
7

“Jeigu ūkininkai nepajėgia sumokėti 
pūlūkanų ir amortizacijos laiku, pagal 
banko statutą, jiems tuojau dedama pa
bauda ligi dviejų procentų. Toki apsunki
nimą silpnas žemės ūkis jokiu būdu nepa
jėgia pakelti ii? pagreitintu tempu nuvaro- 
riias i varžytines.

Dabartinis kainų nukritimas ir negali
mybė parduoti savo ūkio produktų, nesus
tabdomai mažina žemės ūkio rentabilišku- 
irią ir kartu su juo krinta žemės ūkio kai
nos. Ūkininkas, kartą patekęs į finansi
nius sunkumus, dabartiniu metu iš jų ne
begali išbristi, fee išvaržytųjų yra skaičius 
stambesnių ir smulkių ūkių, kurie visiškai 
prasiskolinę vegetuoja tik iš žemės Banko 
nialonės. Įvairios delegacijos yra vienos 
nuomonės:

Ceittro vyriausybė turi būtinai surasti 
modasą sumaitnti palūkanas ir amortizaci
jas, o pabaudas tūri visiškai braukti.

Dėl viršuj išdėstytų motyvų žemės 
Banko veikla randa vis didėjanti pasmer
kimą krašte. Jau bendrai kalbama apie ji 
kaip apie ūkininkų smaugiką. žiūrint į jo 
politiką, ūkininkų masė yra nuomonės, 
kad Žemės Bankas nenori ūkiui padėti 
pergyventi šitą sunkųjį laiką. Kalbama, 
kad Centro vyriŪbsybė panaudojanti šį 

būdą likviduoti tam tikrą žemės ūkio dalį 
ir ją pervesti valstybės nuosavybėn koloni
zavimo tikslui. Didžiojoje Lietuvoje ma
tome tą pačią politiką, būtent, kad žemės 
Bankas įgyja vis daugiau žemės. Antivals
tybiniai nusistačiusi ūkininkija aiškina, 
kad tai yra savo rūšies bolševizmas, kuris 
greitu tempu persimeta ir Į Klaipėdos kraš
tą.

“Priešingoji propaganda tai panaudoja 
sukėlimui vis didesnio antivalstybinio jaus
mo. Yra būtinas reikalas atkreipti centro 
vyriausybes dėmesį į šituos faktus ir prašy
ti, kad darytų visus galimus žygius, paša
linimui minėtų ydų, ypač Klaipėdos kraš
te, — pareiškiau aš.

“Negalimas dalykas, kad centro vy
riausybė pakeistų savo ūkiškąją politiką 
Klaipėdos krašto atžvilgiu’’ — griežtai at
sakė gubernatorius. — “Klaipėdos kraštas 
turi prisitaikyti prie dabartinės, visos Lie
tuvos ūkio ]p'0!ii’kos. Dabar Lietuvoje ir 
Klaipėdos krašte vykšta tarti tikras pasvei
kimo procesas, ūkininkai, negali Išsilai
kyti, turi apleisti ūkius ir juos čdiduoli 
tiems, ktirie gali gyventi, kitos išeities 
nėra“, — sakė gubernatorius.

“Labai gaila, kad Centro vyriausybės 
politika yra toki nelanksti ir nepakeičia
ma” — atsakiau. “Dabartinė padėtis yra 
labai sunki ir rimta. Reikia mahyti, kad 
šitie sunkumai ateityje dar padidės. Pa- 
griežtės ir politinė padėtis. Jai nepaprastai 
padeda Klaipėdos krašto demokratiška 
santvarka ir Trečiojo Reicho agresyvinė 
politika LieliivOs atžvilgiu.

“Man visgi, atrodo, kad prasiskolinusius 
vietinius ūkininkus negalimi statyk prieš 
alternatyvą: mokėk, o jeiė/u iiegdli mokė
ti savo skolų, apleisk ūkį ir ji' atidūok ki
tiems. Tą viešai pareikšti nepatarčiau, ftes 
tai būtų dėkinga medžiaga priešingai pro

pagandai“.
“Pasiėmę dideles paskolas, ittokėję di

deles pasOgas dukterimi, įiasistatę dide
lius ir brangius trobesius ii“ dabar didelę 
bėda, kai reikia pinigui ^rąžiriti”, — to
liau ar^iiffiehtavo gtiberhatbriilš Navakas.

Įdonius buvo man šitas posakis, neš ji 
vėliau daiih kartų girdėjhd Kaune.

“Ne visi ūkininkai jtA įii-asikoimį“ dėl 
to, kad nemoka gyvetiti. DidžianŠta pa
skolų dalis paeina iš tų laikų, kai biivo 
mokamos aukštos žemės ūkio produktams 
kainos, kai žemės renlabiliškumas buto 
didelis ir užtrauktos paskolos nebiivo žy
mios.

Stambesnių ūkių sayiniiikų jos Bdvo 
paimtos net ūktb tentabiltškuhiūi kelti, 
mašhionis ir brangiems ‘veislės gyvUlihnis 
pirkti. Sitbs paskolos riedpsi’mOka, kdi iy- 
šiurrt su pasaulih'e krize ”ir politiniais įvy
kiais, kainos rtėpaprūstai nukrito. Kai ku
rie ūkinikai yra patekę į skolas garantuo
dami savo parašais kainiyhų skolas. Pa
stariesiems siibatlkrutavūs, jie turi niokė- 
ti ir jų žymią dūlį arba riet visą paskdlą. 
Subėnkrotavo ir kai kurie bankeliai, indė
liai dingo it* Už jų skolas turi atsakyti jų na
riai. Garantiiafojai iš kario sėdi ligi riūsų 
skolose”. *

“Nejaugi Lietuvos vyriausyBe yra kal

ta; kad bankai ir bankeliai subankrotavo, 
Kiaipėddš krašto žemės ūkis prasiskolino,”' 
— ^rifežtii tbiiti ihane klatišė Navakas.

“čia iliekds Begali kalbėti apie kaltę ar 
nėkait'ę. Mes atstovaujame centro vyriau
sybę krašte. Kiekvienos vyriausybės užda- 
viiitš Vrt išlaikyti tvarką ir satigiiHią kris
te ir imtis tam tikrų priemonių, jeigu ši
tas patenka į jjjkvdjų. tkiškiš ir fininšinis 
sutvarkymas yra labai svarbus klausimas, 
jis gili privesti prie helihktlį rfežūltatiį. 
Tdb klaušfihii todėl tiiriftie užsiimti visi! 
rimtuhiu. Suprahtaiha, kad ri'ėgalima vis
ką iš karto sutvarkyti, bet yra skaičius 
opių kfalisintfį, kiltie būtinai turi būti tvar

komi.
“Tuomet mes paimsime daug medžia

gos priešingai propagandai. Negalima vis
ką palikti gaivališkai tvarkyti. Jeigu htes 
eisime dabartiniu keliu, nieko nedarysime, 
tuomet visi reikalai tiek susikomplikuBš, 
kad nebebus galimybės juos išrišti turimd- 

. mis priemonėmis’’.
“Tamstai deiegacijdš matotnAi jati gal

vą apsuko”, — šypsodamasis pasakė gu
bernatorius — “yiihišteris pirmininkas Tū
belis ir aš esame kitos nuomonės”.

Ilgai gubernatorius Navakas man dar 
aiškino, kodėl nieko negalima daryti, kad 
dabartinė ūkio politika esanti tikra ir kad 
visas žėhiės Ūkis pAmhžii pAsVeiks. Kaip 
vėliau patyriau, gubernatorius visiškai 
pritarė Tūbelio nuomonei. Kbl Tūbelis įįr- 
veno, kalbamoji žemės ūkio politika ne
buvo keičiama, ribrs ji ir bhvb privedusi 
prie Suvalkijos ūkininkų sukilimo bei 

Klaipėdos krašte pamažu sunaikino pdskil- 
tih'eš simpatijas centro vyriausybei.

Tokių, nors ir netaip ilgų pasikalbėji
mų, dar pakartotinai tiirėjaū su gubėrnd- 
torium. Tikrą žemės ūkio padėties suprdr 
timo jis neparodė. Jo visas galvojimas bii- 
vb Hiikreiptas i juridinį ginčių sti seižneliu ir 

- direktorija. Delegacijos 'dab ilgai plailkė į 
gubernatūrą Aiškinti savo stirtkiąją padėti 
ir prašyti pagalbos. Be delegacijtį tą patį 
dejAViiiią girdėjome ir iš pAviehių asmemį, 
kai jie gubernatūros pareigdhuš sutikę gat
vėje, už palto guzikų laikydami juos, kad 
nepabėgtų, savo vArgtiš aiškino apie negA- 
Ičjinią kiaules parduoti ir apie savo ginčlĮ 
su žemės Banku.

ŠlbNATARv NEiGiAMA VeiKLA 
KLAIPĖDOS REIKALAIS ■*

Signatarinės valstybės be pertraukoj 
spaudė Lietuvos vyriausybę atstatyti Klai
pėdos krašto valdyme statutinę padėtį. 1934 
m. rudeni signatarų demaršai Kaune tiek 
kArtojosi, kad Kauno humoristinis žur
nalas “Kuntaplis” išspausdino tokią kari
katūrą:

Signatarinių valstybių pasiuntiniai iš
mynę gilų taką ašfAlte beeidami į užsienid 
reikalų ministeriją norėdami atkreipti 
“Lietuvos dėmėsi į Klaipėdos reikalus”.

(Bus daugiau)..... . __ t
Skaitykite ir platinkite 

Dienrašti “N a u ji e n as”
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LIETUVOS KATALIKAI ATMETĖ 
VYSKUPU GANYTOJIŠKI LAIŠKĄ 
Dalis kunlgv atsisakė skaityti jį iš sakyklą

Chicago Die Soantagpost lie-i Piemenys padeda vilkams avis

AKIV, AUSŲ NOSIES 
IK GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. '63rd STREET 
Ofiso falai.: PRoapact 8-3229 

Rood. MeL: WAibrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

ano T iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta

Ron tol. 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 neatsihepias skambint) >74-8012

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 
Trečiad. ir sekmą d oiisas uždarytas. 

Rex 3241 WEST 66th PLACE
Phone; REpublic 7-7868

DR. L K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533'

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
i-nrolCIAN ANO SWKutuN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezid.-. 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir sestad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - E1SINAS 
A1S.UŠBK.1JA ir moterų L1UOS 

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

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

DR. NINA KRAIKEI -
KRIAUCEUUNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
- Valandos pagal susitarimą.

•fiee tel.: HI 4-1811 arba RE 7-9709 
KeMdenėijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREIT 

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket- 
yirtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLKKAS
OPTOMRTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71$t M. — Tai. 737-5149 
Tikrina aki*. Pritaiko akinius ir 

‘‘contact lensėe”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SCMTK
INKSTŲ, MSLeS IR 

Prostatos chirurgija 
U54 WEST SI rd STREET 

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

Ofise teltf.: 776-2WI 
NiuĮ«s rtz. ttlsf.: 448-3545

WL P. STRIMAITE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre praktika ir chirurgi|a 

Ofisai >50 "West 71 št ft. 
' TeL; 925-8Ė94

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

uždaryta.
Rax ML- WA5-3J*

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tendn praktika, spec. MOTERŲ llfos 
26*2 WEST 59th STREET 

TeL: PR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 

2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 
pagal susitarimą.

V. Tumu senis, M. D., S. C.
CH 1 R U k G A S 

2434 WEST 71 st STREET 
Ofisė telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gfbson 8-6195

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

f. SIME, 0. P.
•RTHOP EO AS-P ROTBtl ST A« 

Aparatai - Proteeri, Med. Brf 
(MbL Kpecrall raeilba Vof—A 
f Artai SupaM'M) ir t t

VaL: 9—4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—1. 
2850 Wwt 63rd SU Chicago, III. 60629 

Telef.; PRoapect 6-5084

pos 30 d. paskelbė iš Vilniaus to
kią (KNA) žinią:

Lietuviai atmeta ganytojiškąjį 
laišką

Įtampos tarp Lietuvos katali
ku gyven tojų ir sovietų valdžios 
tebesitęsia be pasikeitimų. Po to 
kai neseniai tos šalies katalikų 
vyskupai bendrame ganytojas-- 
kame laiške išreiškė savo susi
rūpinimą dėl tūkstančių Lietu
vos katalikų masinių protestų 
prieš tikėjimo laisvės varžymą, 
dabar iš Lietuvos sovietų respu
blikos pranešama, apie išpuolius 
prieš tą vyskupų žodį iš tikinčių
jų pusės. Kaip teigiama, tas 
bendras vyskupų laiškas buvo 
parašytas tuojau po Sovietų Są
jungos Komunistų partijos Cent
ro Komiteto nario Justo Rugi
nio apsilankymo Kauno vyskupi
jos ordinariate. Šis komparti
jos funkcionierius vyskupus gra
sinimais privertęs bendru gany
tojišku laišku pasisakyti prieš 
tikinčiųjų protesto rezoliucijas.

Pranešimais iš Lietuvos, da
lis dvašiškijos vengė tą gany
to j ų laišką iš sakyklų skaityti.

gRADINSKaS
VĖSINTUVAI
IR SENIAUSIEMS

NAMAMS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
L
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’riRKRAUSTYMAI

M e VI H G 
Laidiniai — Pilna a ^drauda 

ŽEMA KAINA
R. i I R t N A S

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

* • V I N G 
Apdraustas parkraustymas 

H įvairiu atstumų. 
ANTANAS VILIMAI 

123 Wast 34 Piaca 
TaU FRantiar 6-1 M2

f==.......................... - '•"'"===»

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. —. šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 8:80 vaL 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629
~ ~' •  ' — - J

ganyti
Lietuvos vyskupų ir vyskupi

jų valdytojų “ganytojiškajame” 
laiške, kur| Pranciškonų “Dar
bininkas” Brooklyne beveik visą 
persispausdino, po ilgesnio bend
ro jvado prieinama prie reikalo 
tokiu sakiniu:

“šia proga mes norime pri- 
min ti Jums kai kurias negero
ves, pasitaikančias mūsų religi
niame gyvenime:

1. Atsitinka, kad kai kuriose 
parapijose tikintieji nenori pri
pažinti tiesioginių savo gany
tojų ir “apaštalavimo” darbą pa
rapijoje Ima dirbti šalia klebo
no ar n et prieš kunigo pastora
ciją.

2. -Neretai tikintieji pareiškia 
niekuo nepamatuotą nepasiten
kinimą, kai jų kunigas keliamas 
į kitą, parapiją. Vyskupijų Val
dytojai turėdami prieš akis visos 
jiems patikėtos Bažnyčios rei
kalus, kunigus taip skirsto, kad 
tikintiesiems būtų kiek gali nt 
daugiau dvasinės naudos.

3. Pagaliau, paskutiniu laiku 
kai kuriose parapijos neatsakin
gi asmenys, kunigų ir tikinčiųjų 
vardu, prie bažnyčių ir net pa
čiose bažnyčiose, o kartais lan
kydamiesi į namus, renka ant 
lakštų su tekstu ar n et be jo
kio teksto parašus, neva tam, 
kad klebon ą iškeltų, kad baž
nyčios neuždarytų, kad paskir
tų kunigą, kad klebono ar vi
karo neiškeltų ir .t t. Tie parašų 
rinkėjai vėliau pakeičia ar para
šo tekstą, -prie jo pridėdami su
rinktus parašus. Bet juk tai yra 
klastojimas. Mus labai stebina, 
kad pasitaiko tikinčiųjų, kurie 
pasirašo, n ežinodami dėlko ir 
kam bei n egalvodami, kokios 
bus to pasekmės.

Mes neturėtumėm - pamiršti, 
kad neatsakingų raštų pasira- 
šiaėjimas atsiliepia santykiams 
tarp Bažnyčios ir Valstybės, ke
lia nesusipratimus. Tokie da
lykai negali atnešti Bažnyčiai 
nieko gero.

Mes norėtume atkreipti jūsų 
dėmesį į tai, jog kiekvienas ti
kintysis, o juo labiau kunigas pri
valo jausti atsakomybę už savo 
veiksmus prieš Bažnyčią ir Die
vą”.

Laiškas baigiamas prierašu: 
DD. GrG.. Klebonus ir bažnyčių 
Administratorius prašome šį raš
tą perskaityti iš sakyklos 1972 
hfi. balandžio 30 diena, sekma- 
dienį, vietoje visų tą dieną sako
mų pamokslą”...

PS. Laiško trečiasis punktas, 
matyti, pažodžiui padiktuotas 
Ruginio, nes tais pačiais argu
mentais sovietą policija per ko
munistinę spaudą stengėsi šunie-

Kalifornijos dviračiu kolekci jonie- 
rrus Trepanier turi seną 1870 mėty 
dviratį, pavadintą pagaf angly mo
netas Penny Farthing vardu. Pirmu
tinis ratas 60 coliu diametro.

C H I C A G O S I R 
A P Y L I N K I Ų

šieno ligos “pacientams” 
nedžiuginančios žinios

Abbot Laboratorijos, kurios 
yra North -Chičagoje, turi ne- 
džiuginančių' žinių žmonėms, 
kurie nėra atsparūs šienligei. 
Abbot firma nuo šio pirmadie
nio pradėjo skaičiuoti žiedų 
dulkelių kiekius Chicagos ir 
apylinkių ore. Abbot praneša, 
kad šio pavasario ir vasaros 
lietingos dienos davė gerą pro 
gą vešliausiam žolių ir piktžo
lių derliui užaugti, kas reiškia, 
kad jų žiedadulkių šią vasarą 
bus nepaprastai gausu. Dau
giausiai savo dulkių į orą palei 
džia piktžolė, angliškai vadi
nama ragv’eed, o tos žolės šia
me krašte yra pilni krūmai, 
lankos ir bendrai drėgnesnės 
vietos. Chicago Tribune žada 
kasdien skelbti tų žiedadulkių 
ore kiekius, kad turintieji pa
linkimų' į šienligę tokiomis 
dienomis ypač pasisaugotų. 
Toki patarnavimą Chicago Tri 
hune Teiks iki spalio mėn. pra
džios. .

Čikagiečiai, norintieji tiks
lių žinių apie tų žiedadulkių 
sukeliamą taršą prašomi skam
binti t.el. 688 — 2522.

Sugavo piktadarį vaiką 
žiauriai sumušusi kitą
Žiauriai sumuštas 11 metų 

vaikas Joseph O’Shea iš foto 
nuotraukų atpažino vieną iš 
dviejų užpuolikų — 12 ir 13 m. 
juodukų, kurie praeitą savaitę

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

S. ^etersenlenė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai sa 

trykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
ienas bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir OVY 
MUKĘS, 34 psl. su 8 apsakymėliais is vaikų pasaulio. Abi gausiai iliui- 
motos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dot

2. Vende Frenklenė. Veitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pesaka 
nažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
tis leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman 
keyičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Steeė Vanagaitė • Petersonienė, LAUME DAUME. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Zemeje. Labai gražus leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dari. J. Kiburo iliustruota, tfl 
psL, kaina 5 doL

5. Meironis, JAUNOJI LIETUVA, į>oema. 118 p<L, $1,00.
6. Alfonsas Vambutes, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

7. Juozas ^Keistas, fAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakot 
/aikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Hiūstniota dėti. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažen® yra daug lengviau juos 
įpratinti Ifėttrviškai skaityti Ir myltti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo 
iq vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė anialų — lietuviško auk
lėjime rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

N A U J i J N O Į,

17M M. HALSTED ’ST, CKCAGO, l^L. 80688.

įsilaužė į O’Shea namus Žiau
riausiai j| primušė ir apiplėšę 
butą bandė padegti namus 
9311 S. Throop St. Ar jau suim
tas antrasis piktadarys dar ne
paskelbta. Joseph O’Shea, kure 
serga į hemofiliją panašia krau 
jo liga randasi ligoninėje labai 
rimtoje padėty je.

Išaiškinta, kad tas 12-metis 
juodukas, kurio pavardė ne
skelbiama, yra tas pats, kure 
su kitu 13-mečiu prieš keletą 
savaičių susigavę kitą 5-metį 
William Wickers, jį nusitem
pė į namų prie 9119 S. Loomis 
rūsį ir ten tą vaiką pririšę prie 
durų jį kankino, degindami 
degtukais paakius, užimdami 
burną kad nerėktų.

Suimtasis piktadaris už tai 
buvo teistas, bet teisėjas buvo 
jį sąlyginai paleidęs.

Kun. Jesse Jackson 
už Daley “didesnis”

Praeitą sekmadienį, Chicago- 
je buvo susirinkę devyni žy
miausieji negrų lyderiai, jų 
tarpe “Push” pirmininkas kun. 
Jesse Jackson, kongresmanai 
Stokes ir Clay, Cary, In., ir 
Berkeley, Calif., merai Hatcher 
ir Widener, kurie nutarė pa
sakyti demokratų kandidatui į 
prezidentus McGovern, kad jis 
nedarytų su Chicagos meru Da
ley jokių sandėrių, kuriems 
nepritartų jų kunigas Jesse 
Jackson.

Jackson pasakė: “Jei McGo
vern atvyks pasimatyti su Da
ley, geriau lai jis apsistoja čia 
ir pasimato su manim”-.

VATIKANE VAIDENASI?
Pranešama, kad praeitą, pir

madienį staiga užsidarė didieji 
bronziniai vartai i Vatikano 
Miestą ir alarmo signalams pra
dėjus skambėti, sargybiniai nu
bėgo užblokuoti visus kitus išėji
mus.

Alarmas ir susijaudinimas 
truko 15 minučių. Paaiškėjo, 
kad tai būta netikro aliarmo, jau 
trečio tokio šiais metais. Var
pai pradėjo skambėti prie visų 
vartų ir praėjimų, kuriems ap
saugoti buvo sukeltos į kojas vi
sas Vatikano valstybės saugumo 
jėgos. Aliarmo priežastis buvo 
elektros- laidų sugedimas, kurs 
netrukus buvo pataisytas.

Popiežius tuo laiku buvo sa
vo vasarinėje rezidencijoje Cas- 
telgondolfo.

Laiškelis redakcijai
Pasirašiusi “Suktinis” Camp 

Bakas laiškelyje Chicago Tri
bue redakcijai rašo: Mes lietu
vaitės skautės mergaitės iš Ghr- 
cagos norėtume išreikšti savo 
įvertinimą Tribune už įdėji
mą Pauliaus Wohl straipsnio 
Perspektyvoje (liepos 6 d.)

Kaip skautės mes didžiuoja
mės savo kilme ir tėvyne, ku
rios niekados nesame mačiu
sios. Mes tikimės rasti Tribune

■...............  ir daugiau tokios informacinės
kinti 17,000 pasirašiusių lietu- medžiagos ir ne tik apie Lietu
vių peticiją JT General. Sekre- va, bet ir apie kitas pavergtas 
toriui. J- Pr. tautas”.

z . J _
Three čkk4n< from the coFIeciion* of <he Henry Ford 

seam reproduced bv the Colonial dock Company*

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI 'NAUJIENAS’

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdėjo Ttlandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sesouinės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 Sa. Kariam Ava. — 586-1221

GtLSS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63ra STREET
TaUfonal; PR 4-0833 Ir PR 4-0834

EUDEIKIS’
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I 

i mm i antru mg! tlžinuTTJl i ' H M

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: į

DOVYDAS F, GAIDAS GERA1DAS F. DA1MID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

Tel.: YArds '7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
5 * MAOJ®©*, tHlCAGG 1, THURSDAY, AUfXfSY 3,''MH ‘



Jaunimo Kongreso garsams aptilus
Skaitydamas straipsnius apie “konsoliduotojai”, kol gyvi, 

Lietuvių Jaunimo Kongresą ir(vo darbo neatsisakys net ir 
sekdamas tą didįjį dvasios paki
limą, apėmusį tiek kongreso 
dalyvius, tiek visą lietuviškąją 
visuomenę, staiga prisiminiau 
vieną vietą iš seniai skaityto 
Anglijos Imerijos Istorijos va
dovėlio. Ąš pats tada tebebuvau 
dar visai jaunas, o pageltęs va
dovėlio lapas (ta knyga buvo 
spausdinta 1865 metais) nors ir 
ne jaunas, taip gražiai kalbėjo 
apie jaunystę! Tai kaip gi jo ne
prisiminti — ypač kongreso me
tu, kai viskas aplinkui kvėpė
te kvepėjo žydinčios jaunystės 
alsavimu. Bet štai tie švelnūs 
vadovėlio žodžiai:

“Pittas Jaunasis dar,nebuvo 
sulaukęs 22-jų metų amžiaus, 
kai buvo išrinktas į Anglijos 
parlamentą, o, bebaigdamas 23- 
iuosius metus, jis jau buvo Bri
tų Imperijos ministras pirmi
ninkas. Dar niekuomet Britų 
Imperija nebuvo turėjusi tokio 
jauno ministro pirmininko, ir 
tik labai nedaugelis iš vyres
niųjų galėjo lygintis savo su
gebėjimu su juo”.

Ši seno vadovėlio ištrauka 
aiškiai parodo, kad amžius nė
ra politinio subrendimo krite
rijus.-Tai kam gi vadinti vieną 
pačių didžiausių įvykių lie
tuviškosios išeivijos istorijoje 
“Jaunimo Kongresu”? O ypač, 
kam dar pabrėžti, kad, girdi, 
jie — jaunieji — ne už ilgo už
ims mūsų vietas. Apsaugok, 
Viečpatie, juos nuo tokios ne
laimės! Jei jie užimtų mūsų 
vietas, tai sulaukę mūsų am
žiaus, jie vis dar tebeprakai
tuotų “bekonsoliduodami” lie
tuviškąją visuomenę ir tebesi
ginčydami dėl paskirų “veiks
niu” svorio...

Man, ibetgi, neatrodo, kad 
tokio pavojaus reiktų labai bi
joti, nes, pirmų pirmiausia, įvykių kupiną

— Miiz. Alice Stephens mo
kyklos vasaros semestro stu
dentų dainavimo rečitalis Įvyks 
rugpjūčio 3 ir 4 dienomis 7:45 
vai. vak. Chicago Conservato
ry kolegijos 7-me aukšte Nelson 
kambaryje, 410 So. Michigan 
Blvd. Abi dienas bus skirtin
gos programos ir skirtingūso- 
listai bei debiutantės. Visuo
menė kviečiama dalyvauti.

Naujienų piknike buvo daug įvairumu. Paveiksle matoma Laimės dėžutė 
daugeliui atnešė laimės spindulėlį. Ant stalo guli daug įvairiu dovanu, ku
rios buvo išdalintos laimingiesiems. Paveiksle matome Josephine Krišciū- 
nienę, Pranę Klumbienę, Stellą Daraškienę ir Kristiną Austin. Jos pardavi
nėjo tiketėlius laimingiesiems, pravedė traukimą ir išdalino dovanas. Di
džiausioji dovana buvo J. Naujokaičio dovanotas didelis ir geras akordeonas. 
Jį laimėjo muzikas Edis Nol. Foto Martyno Nagio

sa- 
po 

t to, kai “jaunieji” jau seniai bus 
}“užėmę jų vietas’’, o tie taria
mieji “jaunieji” iš tikrųjų jau 
ne tokie jauni — kai kurie jų, 
jei dar ne “tėvukai” ir “močiu
tės”, tai tikrai netoli jų. Žino
ma, pagal jaunystei skirto 
“Varpo’’ nuotraukas jie atrodo 
jauni. Tik kažin ar tos nuo- 
Itraukos nėra prašokusios Pilto 
[jaunojo. Britų Parlamento at-j 
stovo, melus? Niekas neišve
dė Jaunimo Kongreso amžiaus Į 
vidurkio, tačiau neatrodo, kad 
tas vidurkis būtų žemesnis už 
22-jus metus.

Ponios Ni.xonienes dalyvavi
mas Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventėje suteikė didingumo ir 
elegancijos. Tačiau kodėl gre
ta šios Įžymybės nebuvo kartu 
su ja pristatyti pagarsėję lietu
viai: filmų artistai, operos 
dainininkai, muzikai, matema- 

’tikai, fizikai, mokslininkai, gy
dytojai, sportininkai, kariai ir(kurį savu laiku sukūrė iš 
eilė kitų, kurie ne lik lietuvių dėlių atlaidų” sugrįžusi maldi- 
tarpe, bet visoje Amerikoje ir ninkė: “Tas jaunas kunigėlis 
net visame pasaulyje yra žino- taip gražiai kalbėjo, toki gra- 

Kodėl nepasidi- žų pa-a-mmm-okslą pasakė”, 
lietuvių tautos — čia maldininke pravirko ir 
Velionis Anta-j nebegalėj o 

nas Olis šitokį bandymą jau baigti.
buvo pravedęs dar 1945 metais, nais 
bet tada mes dar neturėjome Pabaigė kongresą, 
nei Unitas (Jonaičio) nei Ruth 
Lee, nei Lilijos'šukytės, nei di
delės daugybės kitų, kurių su
gebėjimas jau ne sykį yra ža
vėjęs plačiąją Amerikos visuo
menę. O Olio bandymas buvo 
labai sėkmingas jau tada. Kiek 
daug sėkmingesnis panašus 
bandymas būtų buvęs dabar!

Apie Lietuvių Jaunimo Kon
gresą buvo daug rašyta ne tik 
lietuvių, -bet ir amerikiečių 
spaudoje — ir tai puiku. Ta
čiau, kai bandai suglausti tą 

epopėją, kai

bandai apibrėžti, kas tame'; 
kongrese nuveikta ir kas pa- | 
siekta, tai susidaro vaizdas, ■

“di-

mi žmonės, 
džiuoti mažos 
garsenybėmis?
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Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 84,00, minkšti — §3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

savo pasakojimo 
Su mūsų “kongresmo- 

“ taip liūdnai neatsitiko.
nesuvilgė 

akių ašaromis, jie pranešė, kad 
ikurta Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjunga, kuri 1) Veiks 
Pasaulio Liet. B-nės ribose, 
bet 2) Atskiruose kraštuose bus 
savarankiška ir autonomiška ir 
3) Jungs (ar tik ne “konsoli
duos” iki 2012 metų lietuvių 
jaunimo organizacijas. Sąjun
gos Pirmininku išrinktas Anta
nas Saulaitis, SJ, 33 metų am
žiaus, o “Komunikatinio” cen
tro vadovu — Romas Sakadols- 
kis, kuris, tarp kitko, turi retai 
gražią barzdą.

Ir taip, entuziazmo bangose, 
pasiryžimų vandenynuose ir . 
šokių pynėss nuaidėjo II-sis : 
Pasaulio 
Kongresas.

i
i 1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Lietuvių;' Jaunimo 
Kasdienybės ap

siaustas ir vėl apgaubė lietu
viškąją Čikagą. Tačiau iš ana
pus vandenyno mus vistiek pa
siekia nelygią kovą vedančių 
Motinos — Lietuvos vaikų šū
kiai ir nuolat silpnėjantis jų 
širdžių plakimas. Todėl, kaip 
šviesi ir graži abejingam pa
sauliui bebūtų vešėjančios va
saros nakties mėnesiena, lie
tuvius visuomet supa tamsus 
vidurnaktis, kuri tik retkar
čiais nušviečia pelenuose gū- 
rinčios mažos ugnelės raudo
numas. Julius Smetona
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REAL ESTATE c
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

Didelis pasirinkimas {vairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. -
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608.

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 - Dėde Šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
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
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Į — Atstovo Frank Annunzio
1, (D. - 111.) kalba Kongrese Pa- 
, baltijo valstybių teisinio pri- 
| pažinimo laisvomis 50 m. su-

! kakties proga yra Įrašyta Į 
/ Kongreso leidinį. “Paskutinių
2, metų didelį širdies skausmą su 
* kelią Lietuvos įvykiai, kaip

mirtys susideginant ir masinės 
demonstracijos, parodo labai 
didelį tų kraštų žmonių norą 
būti laisvais ir nepriklauso
mais”, — pareiškė lietuvių ir 
pavergtų tautų draugas atst. 
Frank Annunzio.

— Ida ir Jonas Valauskai, 
Lemont, III. išvyko Į prof. Sa
lio laidotuves Philadelphijoje. 
Iš ten važiuos Į Floridą.

— Gage Parko aukšt. mokyk
los Tėvų ir mokytojų sąjunga 
bei kitos apylinkės organizaci
jos padavė i teismą Chicagos 
švietimo tarybą dėl tendencin
go mokyklos ribų pakeitimo. 
Toje mokykloje niokosi daug 
lietuviu. C

— Balzeko Lietuviu kultū
ros muziejus vasaros pabaigo
je rengia senų ir naujų plakatų 
parodą. Kas turi bent kokių 
senų plakatų — spausdintų ar
ba originalų — prašomi kreip
tis i muziejaus vadovybę, adr. 
4012 Archer Ąve. Tel. *847-2441 
Plakatus parodai gali pasko
linti arba padovanoti Balzeko 
muziejui.

— Chicagos Pietvakariu or
ganizacijų atstovus priėmė Pre 
zidentūros pareigūnas su skun
dais dėl • mokiniu vežiojimo Į 
tolimesnes apylinkes ne moky
mą ar auklėjimo tikslais. De
legacijoje dalyvavo 6 atstovai 
ir 15-to wardo .aidermanas 
kun. Francis X. Lawlor.

— Daniel P. Coman, kandi
datui Į Amerikos kongresą, 
SLA 238 Vyrų kuopa suteikė 
šių metų Lietuvių draugo titu
lą už jo dėmėsi ir^darbus Įvai
riose 
tyse. 
ŠLA 
laike 
ties 
Bruzgulienės sodyboje rugpiū
čio 6 d.

— Zion Ev. Liuteronų para
pija švenčia Misijos Šventę, 
sekmadieni, rugpiūčio mėn. 
6 d. 11 vai. ryto Ziono Liutero- 
nij parapijos sode, 131 gatvė ir 
Derby Road, Lemonte. šven
tės progos pamaldos ir giesmės, 
lydimos dūdų orkestro, vado
vaujamo Jurgio Juozupaičio, 
bus atliktos trijose kalbose. 
Pamokslą sakys Dr. Walter 
Wangerin, theologijos ir auk
lėjimo profesorius iš Concor- 
dijos kolegijos River Forest; 
diplomatas pedagogas Alfre
das Vėlius iš Brookfieldo, ir 
parapijos klebonas, kunigas 
Jonas Juozupaitis. Malonėkite 
atvykdami atsivežti užkandžius. 
Po pamaldų ant žolyno švie
žiam ore sočiai pasisotinsim. 
Kviečiame dalyvauti. Lietin
gam ore ta pati misijos šventė 
bus laikoma Ziono bažnyčioje 
2225 W. Cermak Road. Chica
go j e. J. J.

—Lietuvos Dukterų Draugi
jos gegužinė-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)

NEPRIKLAUSUMOSE
AFRIKOS RESPUBLIKOSE

lietuviško gyvenimo sri- 
Specialų jam adresą Įteiks 
prez. Povilas P. Dargis 
tos kuopos 85 m. sukak- 
minėjimo ir pikniko O.

Jungtinės Tautos praneša, 
kad Afrikos respublikoje Burun
di (3.5 milijonai gyventojų) 
500,000 žmonių, jų skaičiuje 50,- 
000 našlių ir dešimtys tūkstan- 
čių našlaičių, kenčia dideles kan
čias.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

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

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
S8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija. •-

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
virdu Ir pasiųsti:

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į .

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-11 Al

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

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

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

4. & L INSURANCE & REALTY 
A- LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVB. 

LA 34775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs lutomobllĮų draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 4344660

M. A.ŠIMKUS
Real Katate, Notary Public 

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

kitoki blankai.

Burundi valdžia pranešei ji. 
Tautoms, kad nuo praeito ba
landžio mėn. 80,000 žmonių žu
vo kai nepasisekė nuversti Tutsi 
genties valdžią. Valdančioji Tut
si gentis yra žymi mažuma, bet 
turėdama valdžią savo rankose 
dabar kruvino genocido priemo
nėmis naikina Hutu genties dau
gumą. Daugumas žuvusiųjų bu
vo Tutsi kareivių nugalabyti at- 
sikeršijant už pasikėsinimą su
kilti ir n uversti jų valdžią. Ki
tais šaltiniais, esą nužudyta ne
mažiau kaip 200,000 Hutų.

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 f N G I S
CALIFORNIA SUPER SERVICE
T««$oml auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
024 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
su baldais vienam arba dviem suau
gusiems asmenims Ciceroje.

Tel.: OL 24881.

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 2 iki 6 vai. po pietų 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Archar
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-590

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBtS

Pardarimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpublte 74941

SKAITYK PATS IR PARAGINO'

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

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

L***www*w***w

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

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

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

SAVININKAS PARDUODA Marquet- 
te Parke 6 kamb. mūrą su 3 mieg., 
1% vonios, 2 mašinų garažas. Įreng
tas beismantas su baru. Daug prie
dų. Tel. GR 6-4113.

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

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

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24.500.

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

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

TEL. 436-7878

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS
8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metu 

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. Gezo, šildy- 
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69,900.

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

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

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

7 dfAMBARTU > 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. S10.000.

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

STORE & 
4 APARTMENTS 
2914 WEST 63rd ST.

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

434-2200




