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Debesuota, galima perkūnija. 
Saulė teka 5:45, leidžiasi 8:08

Minėjimą 
Kongresas 
Vandenilio

lakūnai pasakoja, kad negrai vi
są kelią iš Bostono į Alžirą be 
pertraukos rūkė marijuana.

Chicago, Ill. — Penktadienis, RugpiūČio-August 4 d., 1972 m

iii

Bremer planavo 
nušauti Nixona

SAIGONAS. — Nežiūrint 
Amerikos lėktuvu bombardavi
mų, komunistai sutraukė šiauri
niame Pietų Vietname stiprias 
artilerijos jėgas. Quang Tri mie
stą puolančias Saigono jėgas per 
vieną dieną apšaudė apie 2,000 
artilerijos sviedinių. Tai sun
kiausias artilerijos bombardavi
mas šiame kare.

Lėktuvai ir karo laivyno pa
trankos bando sunaikinti artile
rijos pabūklus, tačiau jie paslėpti 
kalnuotose džiunglėse ir šaudo 
iš kalnuose įtaisytų slėptuvių. 
Tik tiesioginis bombos pataiky
mas išmuša iš rikiuotės tokius 
pabūklus. Pats galingiausias ko
munistų artilerijos ginklas yra 
130 mm. patranka, kurios svie
diniai skrenda 17 mylių.

Spaudos konferencijoje Peter
sonas pareiškė, kad yra rimtų 
vilčių, kad prekybos ryšiai tarp 
Amerikos ir Lenkijos padidės. 
Įsteigta jungtinė komisija, kuri 
studijuos Įvairias galimybes ir 
koordinuos visus prekybos klau
simus.

sijos Tjandyš'rasti 'išeitį iš susi
dariusios padėties. Sekretorius 
Peterson pareiškė rusams, kad 
tarp ekonominių klausimų ir po
litinių yra tam tikras ryšys. 
Amerikos visuomenei ir kongre
sui būtų daug lengviau parem
ti kreditų ir išplėstos prekybos 
idėją, jei politinė atmosfera bū
tų šiltesnė. Sovietai galėtų tą 
atmosferą “sušildyti”, jei jie 
panaudotų savo Įtaką Hanojui, 
kad Vietnamo karas būtų baig
tas prieš lapkričio mėnesio prezi
dento rinkimus.

♦ Čilės prezidentas paskyrė 
parlamento išmestą vidaus rei
kalų ministerj Canto kitoms pa
reigoms vyriausybėje.

♦ Čikagos alaus bravoras 
Meister Brau skelbia bankrotą. 
Teismas Įsakė perorganizuoti tos 
bendrovės finansus.

Prekybos derybos, nežiūrint 
nesugebėjimo susitarti, buvusios 
draugiškoje dvasioje. Buvo su
sitarta dėl jungtinės komisijos 
darbo tikslų, metodų ir procedū
ros. Abi pusės pareiškė viltį, 
kad bus galima ateityje susitar
ti ir pradėti vaisingesnį prekybos 
bendradarbiavima.

PRAGA.—Prof. Milan Huebl, 
buvęs komunistų partijos centro 
komiteto narys, Dubčeko rėmė
jas, gavo teisme šešis su puse 
metų kalėjimo. Kiti du kaltina
mieji nubausti 20 mėn. ir me
tams — lygtinai. Visi trys ka
lėjime sėdėjo jau nuo sausio mėn.

Nors kaltinimai trims buvu
siems komunistams buvo “prieš
valstybinė” veikla, Čekoslovaki
joje visi žino, kad jie pasisakė 
prieš rusų okupaciją.

Varšuvoje dar šiemet bus ati
darytas Amerikos biznio infor
macinis centras, kuris padės 
amerikiečiams rasti Lenkijoje 
rinkų savo gaminiams ir teiks 
patarimų Lenkijos Įstaigoms 
ir įmonėms.

pasitarimai buvo pirmi po 1908 
metų Čekoslovakijos invazijos, 
kurią Rumunijos partija pa
smerkė.

Stebėtojų manymu, Rumunija 
yra priversta arčiau glaustis prie 
Sovietų Sąjungos, nes nei Kinija 
nei Vakarti pasaulis ekonominė
je srityje nesugebėjo pakeisti 
Sovietų Sąjungos, kurios žalia
vos Rumunijai yra būtinai rei
kalingos ir kurios rinkos atida
rytos Rumunijos gaminiams.

Politikos klausimuos^ Brež
nevas ir Ceausescu didžiausią 
dėmesį skyrė Vakarų Vokieti
jai ir būsimai Europos saugumo 
konferencijai.

Lenkija norėtų eksportuoti ne 
tik savo žemės ūkio gaminius, 
bet ir savo gaminamas mašinas, 
chemikalus, baldus. Kaip žino
ma, tokių gaminių Amerika turi 
savo ir jos rinkoje lenkų pro
duktams būtų nelengva Įsiga
lėti. Lenkija norėtų gauti dau
giau Amerikos patentų ir tech
nologijos žinių. Bus bandoma 
steigti Lenkijoje jungtines įmo
nes, kur kartu dirbtų amerikie
čiai ir lenkai.

Prieš daug mėty čia buvo judrus geležinkelis .iš Seoulo i Pyongy- 
anga _ Korėjoje. Dabar ant kelio stovi užtvara. Paskutiniu metu abi 
Korėjos pradėjo ieškoti kontaktu ir ėmė kalbėti apie taikingą Ko

rėjų sujungimą.

Britanijos uostuose yra apie 
500 prekinių laivų su kraštui 
svarbiomis prekėmis. Vaisiai ir 
kitas maistas laivuose gali su
gesti, jei streikas ilgiau užsitęs
tų. Svarbiausia, Britanija netu
ri pakankamai savo pašarų gy
vuliams. Ūkininkų sąjunga krei
pėsi Į vyriausybę reikalaudama 
iškrauti uostuose užblokuotus 
laivus, nes pašaro ūkininkai te
turi tik trims dienoms. Pirmiau
sia nukentės paukščiai ir kiau
lės, kurių šėrimui naudojami im
portuoti javai.

Pavojaus stovis Britanijoje 
prasidėjo vakar vidurnaktį. Ma
noma, kad šiandien kareiviai at
žygiuos Į uostus iškrauti laivų.

Alaus bravarų darbininkų 
unija nubalsavo susijungti su 
vairuotojų (teamsters) unija.

Nors šitą rezoliuciją dar teks 
suderinti su Atstovų Rūmais, 
stebėtojai neabejoja, kad karo 
priešininkai kongrese dar prieš 
rinkimus priims kokią nors re
zoliuciją suvaržančią prezidento 
rankas Vietname. Prie įvairių 
įstatymų; užsienio paramos, lė
šų gynybai vis kuris nors kon
greso narys prideda papildymą, 
liečianti Indokinijos karo veiks
mus. Demokratai kongresą kon
troliuoja ir deda visas pastangas 
pastatyti prezidentą Į sunkią 
padėtį.

Sen. Brooke papildymas sako, 
kad gynybai duodamos lėšos ga
li prezidento būti naudojamos 
tik išvežimui Amerikos jūros, 
aviacijos ar sausumos jėgų iš 
Vietnamo, Laosą ir Kambodijos 
ir tų išvežamų jėgų apsaugai. 
Pasitraukimas turi būti baigtas 
per keturius mėnesius, jeigu per 
tuos keturis mėnesius bus pa
leisti visi amerikiečiai karo be
laisviai, laikomi šiaurės Vietna
mo ar jo sąjungininkų.

Filipinų skulptorius Eduardo Cast- 
rilio pradėjo didelį projektą. Jis is 
metalo stato 32 pėdų aukščio ''Pas
kutinės Vakarienės" paveikslą. Jam 
padeda buvę kaliniai, narkotikų var
totojai. Jis norįs jiems palikti savo 
technikos. Visas projektas tęsis 2 

metus.

iš piratų pinigus
ALŽIRAS. — Čia atvykę trys 

Amerikos negrai ir dvi negrės 
su trim vaikais buvo tardomi 
pusantros valandos Alžiro aero
drome. Iš jų buvo atimtas la
gaminas su milijonu dolerių, ku
riuos tie oro piratai, grasindami 
susprogdinti lėktuvą, gavo iš 
Delta oro bendrovės.

Atrodo, kad Alžirui jau nusi
bodo tokie “politiniai pabėgė
liai”. Galimas daiktas, kad Al- 
žiras vieną dieną sugrąžins pi
ratus kraštui, iš kurio jie atbė
ga. Amerika reikalauja piratus 
sugrąžinti. Pagrobto lėktuvo

PARYŽIUS. — Egipto užsie- 
"reikalųmlhisteris v^kstafn 

Prancūziją. Manoma, kad jis 
prašys Prancūziją tarpininkauti 
ieškant Viduriniųjų Rytų kon
flikto sprendimo.

NEW YORKAS. -Manhatta- 
no respublikonų vadas Vincent 
Albano viešai pasiūlė boikotuoti 
visus filmus, kur vaidina aktorė 
Jane Fonda, kuri neseniai lan
kėsi Hanojuje ir ten radijo ban
gomis ragino Amerikos lakūnus 
neklausyti įsakymų.

WASHINGTONAS. — Admi
rolas John McCain, vyriausias 
JAV karo jėgų Ramiajame van
denyne vadas, pasitrauks iš pa
reigų lapkričio mėnesį, po 41 me
tų tarnybos jūrų laivyne. Jo sū
nus, laivyno lakūnas, yra Hano
jaus nelaisvėje nuo 1967 metų.

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų sekretorius Kurt Wald
heim ateinančią savaitę važiuos 
penkioms dienoms į Kiniją. Nuo 
metų pradžios sekretorius aplan
kė jau 18 valstybių.

TOKIJO. — Trečiadienį Japo
nijoje buvo paminėta 27-ta su
kaktis nuo atominiu bombų nu
metimo Japonijoje, 
organizavo japonų 
Prieš Atomines ar 
bombas.

BELFASTAS. — Du protes
tantai darbininkai buvo peršau
ti, kai jie ėjo į darbą per katali
kų rajoną. Išgirdę apie tai, iš 
fabrikų į gatves išėjo šimtai pro
testantų ir prasidėjo muštynės, 
kurias sustabdė britų kareiviai. 
Katalikų namuose išmušta daug 
langų. Protestantai nužygiavo 
prie valdžios rūmų, kur reikala
vo geresnės apsaugos nuo slaptos 
airių armijos.

WASHINGTONAS. — Antra
dienį Demokratų Nacionalinis 
komitetas susirinks balsuoti už 
sen. McGovern parinktą kandi
datą į viceprezidentus. Šį posėdį 
rodys NBC televizijos stotię. 
Kandidatas paaiškės dar prieš 
posėdį, jei jį paskelbs sen. Mc
Govern.

UPPER MARLBORO. — Ar- 
thuro Bremerio teisme trys psi
chiatrai skaitė ištraukas iš kal
tinamojo dienoraščio ir pasakojo 
apie savo pasikalbėjimus su Bre- 
meriu, kuris teisiamas už gub. 
Wallace peršovimą.

Bremeris buvo nuvykęs į Ot
tawa, Kanadoje, balandžio 13-15 .bendradarbiavimo bei ryšių tarp 
dienomis, kada ten lankėsi prezi- partijų išplėtimo klausimus, šie 
dentas Nixonas. Bremerio tiks- 
las^buvęs nušauti Nixona, tačiau 
nebuvę progos. Vėliau jis pasi
rinkęs savo auką George Wall
ace, nes Bremerio motina bu
vusi didelė jo gerbėja, o Breme
ris savo motinos nekentė.

Didžiausia kliūtis prekybos su
sitarimui .yra senos sovietų sko
los, likusios iš paskutiniojo karo 
laikų. Nors Amerika nusileido 
daug kartų ir sovietų skolą ma
žino, reikalaudama tik vieno bi
lijono, Maskva siūlė tik 300 mil. 
dol. Buvo manoma, kad' Ameri
ka sutiks su 500 mil. dol. grą
žinimu ir rusai, irgi, atrodė, bu
vo besutinką “susitikti pusiau- 
kelyje”. Tada kilo nuošimčių 
klausimas. Amerikiečiai tvirti
no, kad sovietai turėti], kaip biz
nio pasaulyje įprasta, už gautą 
paskolą sumokėti nuošimčius. 
Amerikoje vidurkis tokio nuo
šimčio esąs 6%. Sovietai pasi
priešino, siūlydami tik 2%.

Prieš susitinkant-Washingto-

LONDONAS. — Britanijos vyriausybė po ilgų svarstymų, nu
tarė prašyti karalienės Elzbietos, kad ji paskelbtų pavojaus stovį. 
Karalienė pasirašė proklamaciją, skelbiančią valstybei pavojų, 
savo jachtoje “Britania”, kuria ji plaukioja Škotijos vakariniuose 
pakraščiuose. Ta proklamacija suteikia vyriausybei teisę pasiųsti 
į uostus kareivius, kurie iškraus laivus, streikuojant uostų darbi
ninkams.

gynėjas toliau skaitė iš kaltina
mojo dienoraščio, kuriame sako
ma, kad Bremeris šešis kartus 
buvo netoli prezidento Nixono, 
tačiau vis nebuvo geros progos 
jį nušauti.

♦ Vakar prasidėjo nepriklau
somos “American” partijos kon
vencija,

♦ Paryžiaus taikos derybose 
vakar komunistai kartojo savo 
senus reikalavimus. JAV amba
sadorius Porter ragino paskelbti 
karo paliaubas ir tada tęsti po
litines derybas, tačiau Hanojaus 
delegatai nesutiko.

♦ Prie Quang Tri vėl pasirodė 
10 komunistų tankų, iš kurių 
penkis sunaikino JAV lėktuvai.

♦ Da Nango aerodroman ir 
kareivių rajonan nukrito 38 ko
munistu raketos. Vienas ame
rikietis žuvo. 20 — sužeisti. Su
griauti keli pastatai, sužaloti 
trys helikopteriai, pakilimo ta-

MASKVA. — JAV prekybos sekretorius Petersonas, po 12 
dienų kietų derybų Maskvoje, išvyko per Lenkiją namo. Jam 
ruošiantis namo, Brežnevas pakvietė Petersono delegaciją į savo 
vilą Kryme. Čia Oreanda kurorte Petersonas tris valandas kalbė
josi su Brežnevu, tačiau pagrindinių sunkumų, kurie uždarė kelią 
į vaisingesnį abejų šalių ekonominį bendradarbiavimą, nepavyko 
nugalėti. Brežnevas ragino imtis “konkrečių žingsnių”, tačiau 
Petersono pareiškimu, susitarimą dėl prekybos, gal, pavyks pa
siekti tik šių metų gale.

Jungtinė Amerikos - Sovietų 
prekybos komisija rudenį susi
rinks vėl Washingtone, čia vėl 
bus bandoma nugalėti sunku
mus.

- Lenkijos prekyba
VARŠUVA. — JAV preky

bos sekretorius Peterson buvo 
sustojęs Varšuvoje, grįždamas 
iš Maskvos. Jis susitiko su 
premjeru^' Jaroszewicz ir ilgai 
tarėsi su Lenkijos prekybos 
ministeriu Olechowski.

Library of Congress r, 
s™*? “'S Ct- 

o. C. M54o
Price 15c

Kritikuoja negrus
- respublikonus

ST. LOUTS. — žinomos Ame
rikos negrų organizacijos Urban 
League konvencijoje svarbiau
sias kalbėtojas buvo Julian 
Bond, (ieorgijos valstijos seime
lio narys. Jis piktais žodžiais 
puolė negrus, kurie remia prezi
dentą Nixona. Juodi respubli
konai — tai naujos politinės pro
stitutės. kalbėjo Bond.

Respublikonų partija apskai
čiavo, kad apie 20 U Amerikos 
negrų balsuos už prezidentą Ni
xona. Julian Bond pareiškė, kad 
tie negrai mato Nixone išgany
toją. nors jis siūlė į Aukščiausią 
Teismą tokius negrų priešus, 
kaip Carswell. Haynsworth ir 
remiasi tokiais “dixiecratais”, 
kaip Strom Thurmond.

Maskvoj nuteisė 
sovietu žydą

MASKVA. — Jaunas, 24 m. 
sovietų žydas, dantų gydytojas 
Mark Našpic Maskvos teisme 
gavo metus pataisomojo darbo 
už tai, kad jis neprisistatė į ka
rinę tarnybą, kurion jis buvo 
pašauktas. Našpic aiškinosi teis
me, kad jis yra atsisakęs savo 
sovietų pilietybės ir todėl jo nie
kas neturėjęs teisės šaukti į 
kariuomenę.

Užsienio korespondentai ste
bisi, kad Našpic gavo tokią men
ką bausmę. Taip atsitikę todėl, 
kad jo byla pagarsėjo užsienio 
spaudoje. Našpic yra padavęs 
prašymą gauti vizai išvažiuoti 
į Izraelį. Jis neatsakė į atsar
gos karininkų pašaukimą ir dėl 
to, kad praeityje sovietai norin
čius emigruoti paimdavo trum
pam laikui į kariuomenę, o vė
liau neduodavo vizos, aiškinda
mi, kad prašantysis žinąs daug 
karinių paslapčių ir tokio sovie
tų valstybė negalinti išleisti į 
užsienius.

Rumunai priversti 
pritarti Maskvai

MASKVA. — Sovietų spau
doje plačiai aprašomas Rumuni
jos prezidento vizitas pas Brež
nevą Krymo kurorte Oreandoje. 
Pirmadienį ten buvo suvažiavę 
visų satelitinių valstybių vadai. 
Po bendrų posėdžių Brežnevas 
pakvietė Rumunijos Ceausescu 
dar pasilikti ir atskirai pasikal
bėti.

“Pravda” rašo, kad Brežne
vas su Ceausescu svarstė eko
nominius reikalus ir visapusiško

smerkia teismus
ŽENEVA. — Tarptautinė Ju

ristų komisija pasmerkė Čekos
lovakijoje vykdomus Dubčeko 
šalininkų teismus, kurie vadina
mi priedanga politiniams valy
mams paslėpti. Komisija paskel
bė laišką, kuriame išreiškiamas 
rūpestis dėl Čekoslovakijoje vyk
domų žinomų buvusios valdžios 
rėmėjų teismų.

Čekoslovakijos komunistų or
ganas “Rude Pravo” aiškinasi 
ir Įrodinėja tų teismų legalumą. 
Nubausti asmenys, kurių jau 
yra 31, nebuvę teisiami dėl jų 
politinių įsitikinimų, bet tei
siami už jų nusikaltimus prieš 
valstybės Įstatymus.

Iki šiol buvo jau septyni teis
mai, tačiau dar laukiama dau
giau. Dar nebuvo Moravijos ko
munistų veikėjo Jaroslavo Saba- 
tos teismo, kurio laukiama arti
miausioje ateityje.

valdžios rankas
WWASHINGTONAS. — Res

publikonų senatoriaus Edward 
Brooke iš Massachusetts pasiū
lyta rezoliucija senate buvo pri
imta 49-47 balsais, nežiūrint vy
riausybės pastangų ją atmesti. 
Rezoliucija reikalauja, kad Ame
rika išvežtų iš Indokinijos visas 
karo jėgas per keturis mėnesius, 
su sąlyga, kad per tą laiką ko
munistai paleis visus karo be
laisvius.

toli Quang Tri miesto į komunis
tų amunicijos sandėlius. Kilo 14 
gaisrų ir įvyko virš 300 sprogi
mu.

♦ šokėja Juliet Prowse, 36 
m., atvyko į Nevada susituokti 
su dainininku John McCook, ta
čiau apeigos turėjo būti atidė
tos, nes ji pagimdė sūnų. Tėvas 
esąs numatytas jaunikis.

SOVIETU SĄJUNGA IŠ SAVO i “ROJAUS” 
NEIŠLEIDŽIA KANADOS PILIEČIŲ

u.MASKVA.— Kanados-ambasadoje du ukraraiečiai baigė bado 
streiką, nors sovietų valdžia dar nepakeitė savo nuomonės ir ne
davė jiems išvykimo vizų. Kanados ambasada ragino ukrainiečius 
išeiti iš jos pastato. Ukrainiečiai badavo- nuo pirmadienio. Dar 
nežinia, kuo’ baigsis jų byla.

Tie du ukrainiečiai Eugene 
Lenko ir ponia Nadia Demiden
ko gimė ir augo Kanadoje ir yra 
Kanados piliečiai. Prieš 16 me
tų, kai jie dar buvo jaunuoliai, 
jų tėvai nutarė iš Kanados su
grįžti į Sovietų Sąjungą. Gerai 
mokėdami anglų kalbą, jauni 
ukrainiečiai buvo Kijevo radijo 
anglų kalbos programos prane
šėjai.
, Lenko ir Demidenko sukūrė 
Ukrainoje šeimas, tačiau prieš 
dvejis metus sugalvojo emigruo
ti į Kanadą, savo gimtinę. So
vietų valdžia atsisakė jiems duo
ti vizas, ypač nenorėdama išleis
ti Lenko žmonos ar Demidenko 
vyro, kurie abu yra sovietų pi- 
liečiai. Negalėdami išvažiuoti, 
jie rašė prašymus Kanados vy
riausybei ir abu turi laiškus iš 
premjero Trudeau, kuris tvirti
na, kad jie turi pilną teisę at
vykti ir gyventi Kanadoje. Vie
ną ką jie pasiekė — abu neteko 
darbo Kijevo radijo stotyje. Iš 
darbų išmesti ir abejų kana
diečių žmona ir vyras. Lenko tu
ri tris vaikus, o Demidenkos — 
viena.
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85 Metų Jubiliejinę Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Sukaktis 

■■ % < •■ -■ y ■-f * ** *

SLA Prezidento Povilo P. DANGIO pagerbimas.

Įteikimas pažymėjimų 50 mėty įšbųyiiąięnis įiąrįaiįis ir spp- 
’ w 

dalus atžymėjimas vyriausiam amžiumi nariui. Lietuvių

Draugo pažymėjimo įteikimas Danieliui P. COMAN. SEKMADIENI, RUGPJŪČIO 6 D., ANN’S GROVE, 83rd ir Kean Ave.

j Lietuviškos dainos ir muzika, Gros JONIKAS su savo or- 

I kestru ir Gee Jays Polkų šokėjomis, Pete ir Qonna Kivęno 
j Senoviška kapela su dainininkais ir Klounas BOBO. \algiai, 
I
I gėrimai ir nuolatinės programos.
1
I Įėjimas laisvas. VISI KVIEČIAMI DALV^^JJJ’I

Dariaus ir Girėno nuĮiejimas
« - ■ ’ > - - ,> - --- 'T w '

Jau ketvirta dešimtis metų 
baigiasi, kaip kas metai su tuo 
pačiu grauduliu bei liūdesiu ir 
su tokiom pat apeigom liepos 
mėnesyje yra minima dviejų 
drąsių lakūnu Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno žuvimo sukaktis. 
Bet kiekvieną, kartą tas prąyądi- 
mas atgyja skausmu Įigtųvių ||ę- 
dyse, tartum būtų naujas, neti
kėtas.

Ir šių metų liepos 23 d. ilar? 
quette parke Čikagoje prie žuvu
siu j u paminklo gražus būrelis 
žinomų asmenybių visuomenės 
veikėjų sudarė prezidiumą tribū
noje. Drausmingai atžygiavus 
/merikos legiono Dariaus irGi- 
rėno posto nariams su vėliavo
mis, drauge ir Moterų padali
niui -Nr. 271, solistas Algirdas 
Brazis sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Kunigui Adol
fui Stasiui sukalbėjus maldą lie
tuviškai; minėjimas buvo pra
dėtas.

Prasidėjo prakalbos. Angliš
kai kalbėję prezidiumo nariai 
trumpai formulavo savo pagar
bias mintis. Gi Lietuvių Aero 
Klubo atstovas p. Vytautas Pe- 
seckas lietuviškai padarė išsa
mų pranešimą apie Dariaus ir 
Girėno paruošos skridimui var
gus, kas daugeliui n ebuvo žino
ma. Atskleidė įsigyto lėktuvo 
Uthuanica silpnąsias puses, jo 
sutvarkymą, rūpestį ir abejo
nes, tačiau bariaus didelis pasi
tikėjimas savo jėgomis ir už
mojo didžią reikšme Jaunajai 
Lietuvai, nedvejodamas pakėlė 
lėktuvo sparnus skridimui. per 
Atlanta. -

Ir jis neapsiriko. Skridę 36 
vai. ir 7 min. perskrido Atlantą; 
padarė 6411 kilometrų kelią, jau 
buvo visai arti prie Liętiivps. 
Bet pasiekti tėvynės žemę ne
buvo lemta. Pesęęko stiprus 
balsas, aiški kalba sutelkė visų 
dėmesį. Dėlto jo įtaigoj imui vi
siems dėti pastangas, kad kitais, 
40 žuvimo sukakties metais, Paš
to Valdyba Amerikoje išleistų 
Dariaus ir Girėno pašto ženklus, 
rimtu plojimu buvo pritarta. Afa 
rodė, kad ir 1973 metai turėtų 
būti Dariaus ir Girėno metai, 
nors to jis nepasakė.

Teisėjas Wells gražiai kalbė
jo dviem kalbom — angliškai ir 
lietuviškai, bet gausiai lietuviš
kai publikai paveikesni buvo jo 
savąja kalba tarti stiprūs žo
džiai. Retu sugebėjimu jis greit 
suėjo į sąlytį su visais dalyviais, 
kaip viena šeima. Taip, krei
pėsi, prašydamas visų ir kiekvie
ną jau nuo dabar pradėti ruoštis 
ateinančiais metais šioje pat vie
toje suren gti garsų, neeilini, iš
kilmingą minėj imą-pagerbimą 
lakūnų 40 metų žuvimo sukak
čiai atžymėti.

Teis. Wells prašė visas orga
nizacijas, draugijas ir pavienius 
asmenis kitais metais tinkamai 
pasiruošus dalyvauti ir, tarsi, 
priesaikai reikalavo pakelti ran- 
ka<?. Kartotinai klausdamas — 
ar sutinkate? Ar prižadate? Ir 
rankos kilo su nepastebima ma
ža išimtimi.

Vėliau patriotinį žodį tarė uo
lus veikėjas Andrius Juškevi
čius. Generalinė konsule ponia 
J. Daužvardienė užsklendė pre
zidiumo programą savo, kaip vi-i 
sada prasmingu, patriotiniai vil
tingu žodžiu susilaukti laisvės 
Lietuvai.

Po trumpos niuansuotos muzi
kinės gaidos. Dariaus ir Girėno 
postas po trijų šūvių saliuto, 
drausmingai surikiuotas aplei
do parką. Pamažu išskydo pre
zidiumas, neskubėdami skirstė
si visi atsilankiusieji, daugiau
sia į* gaiviu žalumu alsuojantį 
parką. Nemažas būrys patrau
kė į parko gilumą prie Aiyudoį

prekystalių su lietuviškais val
giais ir gira.

Malonu, kad ir ponią konsule 
paųžyardienė teikėsi aplankyti 
Alvudo kampelį parke. Viešėjo 
pedagogė mpntesorįninkė Dome 
Petrutytė, buvęs teisėjas Leo
poldas Mūrelis ir daug kitų nau
jųjų ir senųjų ateivių.

Trys iš kaimyninio Brighton 
parko; Liudvikas Zųriis, Myko? 
las Surbis ir Juozas Laurinaitis 
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savo dainomis linksmino vieš^ 
nage, sudarydami gegužinės at
spalvį. Pradininkas buvo L. Zur- 
lis savo iniciatyva užtraukęs 
dainą gero mėgėjo daininnko 
Įgudimu. Ir kas galėtų pasakyti, 
kad lietuvius visur nelydi daina. 
Visa siela jis traukė dainą po 
dainos, o prisijungus dar dviem, 
sutartinai išdainavo daug pa
triotinių ir liaudies dainų, kaip 
tai: Sėk, sesele, žalią rūtą; Kad 
Lietuvą laisva būtų... Mes už 
laisvę kraują liesim; ĮJž tėvy
nę galvas dėsim.„ ir 1.1.

Oras tą dieną tokiom iškil
mėm atvirame ore buvo tikrai 
palankus. Saulė mandagiai pa
sislėpusi už debesų nekaitino, 
tik vakarop nušvietė takus ir ke
lius atsigaivinusiems grįžti na
mo. O. Algminienė

j Skaitytojų Balsai j
Skraidančios lėkštės 
smirdinčios baidyklės 
susuko Jpnęliui galv§ 

„—Kažin__ Ar ne... Sunkų ti
kėti,- kad tos “Baidvklės’’ būtu 
atneštos iš kitps planetos, dėl 
kelių priežasčių... 1) Kaip 
mūsų žemės planetos “Būtybei” 
(gyyybei), kitos planetos at
mosferinė sudėtis netinkama, 
taip kitos pįąųętos “Būtybei” 
musų žęin.e§ pląngtos ąlinpsfe- 
rinė §ųdėtįs pęįinkąma. Kiękr 
viena pląneta turi savo skiriinr 
gą jųip kiįjos pįanetos atiposfe- 
ripę sudėtį- 2) Galimybė: at
vežti į anųsų.žemę iš kitos pla
netos “Būtybę? sėklą”, sugauti 
beždžionę ar kitą “Būtybę”, 
dirbtinu būdu apvaisinti ir 
laukti stebėti būsimus rezulta
tus kažin...

3) galimybė: kitoj planetoj, 
specialioje kaineroje, su dirb
tine žemės atmosferos sudėtimi, 
sutverti, išugdyti “Būtybę”, 
atvežti į mūsų žemės planetą, 
paleisti į raistus ir miškus, kad 
gąždintų šios žemės “Būtybes”. 
Kažin...

4) Jeigukitos planetos “Būty
bės” pasiekė žemės planetą ir 
stebi jos įvykius, tad gana aiš
ki išvada, kad kitos platnetos 
“Būtybės” turi kur kas aukštes
nę techniką negu mūsų žemės 
“Būtybės’’ (skaudu, bet ką pa
darysi).

Turėdami kur kas aukštesnę 
mokslinę techniką, jie daug 
geriau žino apie mūsų žemės 
planetą negu mūsų planetos 
mokslas.

Kažin... kuriems galams to
kie abejotinos reikšmės ekspe
rimentai (Jiems ne muųis). j 

Bet jeigu tikrai tokios “Būty
bės”, “Smirdinčios Baidyklės” 
atsirado žemės planetoj (šian
dien sunku bent kuo tikėti, lai 
kažįn... Ar čia ne... žemės 
planetos medicinos mokslo eks
perimentinės kūrybos sutvėri
mas?

Kažin__ Ar ne?... Jonelis

Missouri “baidyklė” 
pametė savo išnarą

Illinois policija, atrodo bus 
užbaigusi plačiai pagarsėjusią 
“Missouri baidyklės’’ legendą

Čikagietė Patricia Morton, 12 metu, laimėjo Čikagos Parkų meti
nes "hula hoop" varžybas. Vienu metu ji sugeba sukti ne vieną, 

bet aštuonis lankus.

praeitą šeštadienį. Miškingoje 
vietoje prie New Canton, Ill., 
per 18 mylių nuo Louisianos' 
miestelio, Mo., šiapus Mississi
ppi upės policija rado numestą 
“baidyklės” kostiumą, kurs 
turėjo aitvaro formos liemenį, 
varlės išvaizdos galvą ir “iš
sprogusias” akis.

Policija pranešė, kad praei
tą ketvirtadienį du ne tarnybos 
metu 96 Illinojaus plentu va
žiavę policininkai apie pusan
tros mylios nuo New Cantono 
pamatė prieš sayo automobili 
skersai kelią perbėgantį “ža
lią ilgą uodegą keistą sutvėri
mą” kurs smukęs į krūmus pa
sislėpė.

Sustabdę automobilį polici
ninkai nuėjo ištirti, išgirdo 
riksmą ir eidami ta kryptimi, 
kur riksmas pasigirdo, rado 
du pastatytus tuščius automo

bilius. Policininkai užsirašė 
automobilių numerius.

Sekančią dieną — penktadie
nį policija vėl vyko į tą vietą 
ir rado viršuje minėtą “bai
dyklės” kostiumą.

Policija turi’toje “baidyklės” 
komedijoje įtariamus mažiau
siai dvylika asinenų,' bet nieko 
nekaltina, kol tyrinėjimai bus 
baigti.

Brighton Parkas
- DĖMESIO!

šį penktadienį,rųgpiūčip 4 d., 
7 vai. vakaro Kazio Valąntino 
svetainėje, 4500 S. Tahnan Aye. 
šaukiamas ypatingai svarbus 
Brighton Parko Namų Sayinįn-r 
kų susirinkimas.

Visi namų savininkai prašo
mi šiame susirinkime dalyvau
ti. ' ,

KNYGOS ANGLŲ KALB^
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai cku 

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

dprasymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50. *** ' ’

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

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

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ii 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ai 
piniginį perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, m. 6060S

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti Duikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną: t ' i
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. V6-0C Į
K. Bielinis, DIENQJANT, gražiai įrišta, 464 pusi.
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. __ 1_—. ... 1_ _. $733 į
Prof. Vacį. Biriiika, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis. 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2.00; n dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — .. ...    $2.00 '

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, i tomas,300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__ $5.50
Juozas Liūdiius, RAŠTAI, 250 pust _____________   $3.04 I
P. LiGdiiuviena, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 pusi., ______________ J__ LJ___ ' .1 • - $1.00 !
S. Mtchalsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 207 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — • . ■ • . $4jM į
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pust, dabar tik  $10.00 Į

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago 8, Ill. — Telef. HA 1-6100

Teisininkui Mil
Teisininkui Antanui Mikailai 

1972 m. birželio 13 d. suėjo 70 
metų amžiaus. Sukaktuvinin
kas Antanas dabar gyvena Aus
tralijoje, past Malvern, Vikto 
ria. Jis yya segas mano pažįs
tamas, buvęs viršininkas, bol
ševikų sųįnitas, politinis kali
nys bent trumpai norių jį pa
minėti.

Antanas Mjkąila yra gimęs 
1902 m. birželio 13 d., Pakravų 
kaime, Stakliškių valse., Aly
taus apskr. Mokėsi Voroneže, 
Vilniaus gimnazijoje, o gimna
ziją baigė Kaune 1922 m. 1927, 
m. baigė Kauno universiteto 
teisių fakultetą, 1930 m. Tei4 
singumo ministerijos buvo pa
siųstas į Rygą pagilinti krimi- 
nalogijos studijas.

1927 -.1928 m. buvo Kelmės 
Apylinkės Teisėjas. 1929 -1932 
m. — Kauno Apygardos Teis
mo prokuroro padėjėjas. 1933 
- 1934 m. Marijampolės Apy
gardos Teismo prokuroras, 
1935 r 1940 m. Apeliacinių Rū
mų Prokuroro padėjėjas, o 
1941 - 1942 m. to pat teismo 
prokuroras, gi 1943 - 1944 m. 
Teisingumo Valdybos juriskon
sultas ir advokatas.

Vokiečių okupacijos metu, 
nors ir turėdamas aukštas pa
reigas, veikė slaptoje antina- 
cinėje Laisvės Kovotojų orga
nizacijoje. Buvau tada Vil
niaus Apygardos Teismo proT 
kuroras ir tos prgaijįzącijos 
veikla buvo lietuviams gerai 
žinoma, jai priklausė daug 
valdininkų; inteligentų, kai ka
da buvo net pavojaus, kad vo
kiečiai visu nesuimtu ir nelik-.

gailai -70 metų
jviduotų. Nemaža organizacijos 
narių dabar yra 'Chicagoje, bet 
'neturėdamas jų sutikimo ne
galiu skelbti spaudoje.

1SH4 m. artėjant antrai bol: 
ševįkų .okupacijai, teisininkas 
Antanas pasitraukė į Vokietiją. 
Amerikiečiams nugalėjus hit: 
lerinę Vokietiją, Antanas Augs
burge buvo UNRRA juridinis 
patarėjas, o iš ten emigravo į 
Australiją.

Ą. Mikaila gyvai reiškėsi vį-r 
suomeninėje ir kųlĮūrinėje lie
tuvių veikloje. Lietuvai kūrian 
tis, 1919 - 1920 m. buvo Butri
monių partizanų — šaulių ins
truktorius ir organizatorius. 
Drauge priklausė slaptajam 
Vilniaus šaulių būriui, kuris 
kovojo gen. Želigovskiui puo
lant Vilnių.

1930 -1932 m. be pareigų teis 
me, Antanas Mikaila per Kau
no radiofoną skaitė baudžia^ 
mosios teisės paskaitas.

1940 m. okupavus Lietuvą 
bolševikams, jis liepus <i. 
buvo suimtas ir laikomas Kau
no kajėjime. Tik kilus vokiečių
- rusų karui išvengė sunaikini
mo ir išėjo į laisvę.

Sukaktuvininkas gyvai reiš
kėsi ne tik profesinėje teisinin- 
kųįs^aūdbjė,; ; bet bendradar- 
biaxo;:ir '-kituose laikraščiuose
— Lietuvos Aide, Tėviškės Ži
buriuose, Mūšų Pastogėje ir kt.

Duktė Vida yra ištekėjusi už 
prof. Kabailos. Su vyru ji gra
žiai reiškiasi Australijoje.

Jonas Talalas

BIZNIERIAI KVSIE GARSINAS 
NAUJIENOSE”. — TURI GERIAI’SU 
- " PASISEKIMĄ BIZNYJE..........

LIETUVIAI KLAUSOSI 
AMERIKOS RADIJO

Kauno įr Vilniaus lietuviai 
kiekvieną dieną labai atidžiai 
klausosi amerikiečių transliuo
jamas lietuviškas žinias. Oku
pacinė valdžia yra paskelbusi 
kelis patvarkymus, kurie drau
džia klausyti “Amerikos bal
so” ir “Laisvos Ęųropps” pra
nešimu, baudžia žrnoųes už 
girdeįų ?m^ll kartojimų, hęt 
žmonės vis tiek rizikuoja ir 
klausosi pranešimų iš laisvojo 
pąsąulip, tvirtina' iš Vilniaus 
šiomis dienomis sugrįžęs nau
ji eni e tis.

—,£ūtų geriau, jeigu |įps ra
dijo stotys duotų tikslių, rimtų 
^inių įr vengtų pamokslų, — 
jarp pastebėjo pupiątinis klau
sytojas. — Pamokslų niekam 
nereikia, bet tikslūs faktai pa
deda žmonėms geriau orien
tuotis tarptautinėje būklėje.

Kai svečias prižadėjo šiuo 
reikalu parašyti radijo prane
šėjams ir perduoti klausytojų 
patarimus, tai klausytojas su
sirūpino, kad tos pastabos kar
tais nepakenktų; kad hesustip- 
rėtų Fųlbrightp nuomonė ir 
pranešimai visai nesustotų. 
Jeigu galima duoti tikslesnių 
informacijų, tai labai gerai, 
bet jeigu dabartinių žinių atrin 
kimp negalima pagerinti, tai 
tegu eina tokios, kokios dabar 
yra. Sustabdžius šias žinias, 
ryšiai su užsieniu nutrūktų. 
Rusų pranešimais mąžąį kas 
betiki.

’’NAUJIENOS? KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS ž ‘

- DRAUGAS LR BIGILLTS

What if we told you 
to cough up $18.75 
or else?

A Etde ®ver 4 dollars far 
every 3 yoa ijrreat PIm, due 
privflegeo£bttyingtheaex5% 
Freedom Shares akcg with 
yonr Bonds. . * *

Bat these are the aetfsh

Bonds h that yens don’t have to.
That’s beeanse yon happen 

to lire in a free country -where 
nohody farces yon to do anything.

Rather, yonr country aaks 
that yon simply maaider the 
many advantages of Savings 
Bond*.

First of all, if yon think 
they’re a get-rieh-qnick acheme, 
forget it Bonds aren’t for yon. 
They only pay of in the fang 
haaL For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a bock.

They do pay of, however. 
Handaaroely, as a matter of fao.

There’» one other mqr im
portant reason wiy Anemm 
already $52 bfllxMi 
in Bonds.

It’s called pride.
h jnX so happem that Mat 

Americana <21 chooae to think 
this is the beat piece of real 
pstate going. -

If yon happen to be «e •£ 
these Americana vbo tinnica 
there’t nomediing to thia 
of ours, why not buy into it.

Sign up for the Payroll Sav
ing! Plan where you work.

Or go |o your bank.
And aongk up that MK7V 
Pleaaa.

Take stock in America
Bny ILS. Savings Bon j« & Freedom Siajet

NAUJIENOS r
1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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VL. BAKCNAS

Svezkinimas Dr. M. Anysui 
š. m. gegužės mėn. 3 d. “Nau

jienose” (Nr. 105) buvo paste
bėta, kad dr. Martynas Anysas 
(dabar gyvenąs Toronte, Ka
nadoje. V. B.) numato išleisti 
naują knygą (jis yra parašęs, 
tarpe kita — ko, istorinio pobū
džio knygas “Senprūsių laisvės 
kovos su vokiečių riterių ordinu” 
ir “žymios Lietuvos moterys mi
tologijoje, padavimuose ir istori
joje”. V. B.) — “Atsiminimai 
apie Lietuvos vyriausybės kovą 
su Did. Vokietijos reichu dėl 
Klaipėdos krašto, laike nuo 1933 
iki 1939 m.” Pradžiai, taip man 
atrodo, autorius paskelbė porą 
ištraukų (iš rašomos knygos): 
“Žvejų regata ‘Preiloje, Kuršių 
mariose” ir sekančiame “Naujie
nų” nr. (106) — “Kopininkų 
šnekta ir tautiškumas”.

Kadangi esu gimęs taip vadin
toje Didžiojoje Lietuvoje (tar
pe kita ko — Suvalkijoje), bet 
užaugęs ir subrendęs Klaipėdos 
krašte, kur gyvenau nuo 1926 m. 
birželio mėn . pabaigos iki net... 
1944 m. spalio mėn. 8 d., tai, 
kaip įsijautusiam į to krašto gy
ventojų savitumus, man labai 
patiko Dr. M. Anyso “mažalie- 
tuviškas - klaipėdietiškas - pama
riškis” rašymo ir net kalbos sti
lius, kiek tai liečia anas dvi jo 
knygos ištraukas. Jas perskai
čiau su pasigėrėjimu ir lūkesčiu 
— kad greičiau pasirodytų spau
doje ir rinkoje jo naujai rašomo
ji knyga.

Dabar, štai, “Naujienų” Nr. 
175 (š. m. liepos 26 d.) matau 
to mano lūkesčio kryptimi didelį 
žingsnį priekin — spausdinama 
daugiau, ištraukų iš sakytos kny
gos, šiuo atveju apie Klaipėdos 
krašto gubernatorių Joną Na
vaką ir jo laikotarpį. Skaitau su 
dideliu dėmesiu, nes man tas (ir 
kiti) laikotarpis irgi labai gerai 
žinomas, tik gal kiek -iš kitos 
perspektyvos -— negu kad dr. M. 
Anysas pradžioje rašo. Bet tai 
nieko bendro neturi su jo kny
gos turinio svarumu' —"-atsi
minimais ir išvedžiojimais. In
triguoja" mane ir jo užuominos 
apie Reizgio bei Brūvelaičio .di
rektorijas, kurios, jo prisimini
mais ir pažiūromis, būsiančios 
plačiai aptartos rašomoje — ti-

kiu, kad jau ir parašytoje — 
knygoje. Belieka Dr. M. Anysą 
tik pasveikinti, kad jis (berods, 
vienintelis) ėmėsi tokio atsa
kingo darbo — palikti ką nors 
istorijai, apie “mūsų valdymo” 
laikotarpį Klaipėdos krašte.

“Naujienų” redakciją jau da
bar, iš anksto, užsiprašau laik
raštyje vietos Dr. M. Anyso kny
gos aptarimui (kai ji bus iš
leista i r ją perskaitysiu) mano 
pastabose iš tolo, nes matykite, 
man teko labai artimai bendra
darbiauti (gal ne visai tikslus 
išsireiškimas, tikriau būtų — 
dirbti klausyti įsakymų) tiek su 
jo kai kuriais knygoje aptaria
mais pačiais vyriausiais, asme^ 
nimis (gubernatoriais ir direkto
rijų pirmininkais) ir net... su pa
čiu knygos autorium Dr. M. Any- 
su. Jis į Klaipėdos krašto Gu- 
bernatūrą atėjo 1934 m., aš gi 
ten pat, nors ir labai nežymiu 
valdininkėliu, patekau 1935 m. 
pradžioje. Dr- M. Anysas ma
nęs, spėju jau- nebeprisimena, 
kol aš jam neatkursiu kelis stam
besnius, labai plačios tų laikų 
politinės apimties įvykius — ma
no jam pastebėtus ir jo toliau 
pastūmėtus. Lauksiu apie tai 
prisiminimų jo knygoje. Jei ten 
nebus — priminsiu pastabose.

Čia nedarau jokių aliuzijų, kad 
Dr. M. Anysas savo knygoje 
bent kuo užsimintų apie mane. 
Aš pats jau dabar prisistatau 
skaitytojams tik dėlto, kad esu 
pasišovęs dar M. Anyso knygą 
aptarti savo pastabose iš tolo.

Kad Dr.. M. Anysas manęs ne
beprisimena, darau išvadą net ir 
iš štai kokio neseno patyrimo. 
Prieš porą metų, ar daugiau, kai 
kur teiravausi Jurgio Brūvelai- 
čio (dr. M. Anyso atsiminimuo
se aprašomo direktorijos pirmi
ninko) adreso, gyvenančio Kana
doje. Apie tai sužinojęs vienas 
vietinių (Los Angeles) mažlie- 
tuvių veikėjas (V. Glažė), laiš
ke tarpe kita ko dr. M. Anysą 
užklausė ir tai, būtent ar jis (dr. 
M. Anysas)"- nežinotų Jurgio- 
Brūvelaičio adreso? Dr. M. Any
sas atsakydamas V. Glažei (at
viruku), pareiškė nieko nežinąs, 
kad J. Brūvelaitis gyvena Ka
nadoje, bet ten pats pastebėjo 
(atvirukas yra mano žinioje. V.

Piety Korėjos laikraščio "Hankook Ubo" 1972 m. liepos 4 d. numeryje rašoma apie 
sovietu pavergtą Lietuvą. Čia to laikraščio straipsnio antraštės:

B.)), kad esą, jei V. Bakūnui 
reikia žinių apie J. Brūveilai- 
tį, jis — Dr. Mį Anysas, jam — 
Bakūnui tokių mielai suteiksiąs, 
.mat, jis J. Brūvelaitį gerai pa
žįstąs, nes su Brūvelaičiu (jo 
direktorijoje. V. B.) dirbęs vie
nerius metus. Iš to darau išva
dą, kad Dr. M. Anysas manęs ne
žino ir net neprisimena, nes jei
gu prisimintų, tai ir žinotų, kad 
aš su J. Brūvelaičiu dirbau ne 
vienus, bet beveik dešimtį metų 
— būdamas jo sekretorium, kol 
1935 metais perėjau Klaipėdos 
krašto gubernatūron.

Pirmosios ištraukos, kiek jos 
pasirodė “Naujienose”, perša 
mintį, kad knygos turinys bus 
kritiško tono bei turinio ir tai 
duoda pagrindo autorių juo šil
čiau sveikinti, nes iki šiol mes 
buvome pratę .(ir esame net čia 
kai kieno tebepratinami; visa 
tai, kas buvo daroma nepriklau
somos Lietuvos laikotarpiu — 
piešti auksinėmis spalvomis. At
rodo, Dr. M. Anysas, kiek tai lie
čia Klaipėdos krašto “valdymą” 
mūsų laikais, bus panaudojęs ir 
kitokių, realesnių spalvų. Dėl
to, jo atsiminimai bus tik įdo
mesni.

R. Gustaitytės straipsnis 
žurnale "West"

Prieš kiek laiko “Naujienose” 
buvau pastebėjęs, kad nepriklau
somos Lietuvos karo aviacijos 
viršininko generolo Gustaičio so
vietų nužudyto Sibiro tremtyje, 
dukra, Amerikoje iškopė į pir
maujančių žurnalistų ir rašyto
jų eiles, kurių, irgi “Naujieno
se”, paskelbiau net trumpą su 
ja pasikalbėjimą, kurį man pa
vyko sumegzti, trumpai, kelio
nėje stabtelėjus, San Francis- 
ko mieste. R. Gustaitytė Ame
rikos spaudoje rašosi autoriaus 
Rasa Gustaitis vardu, tiek jos 
parašytose knygose, tiek ir laik
raščiuose bei žurnaluose — kai 
telpa jos straipsniai.

Paskiausias jos straipsnis 
“Flight to L(os) A(ngeles): The 
No — Family Plan” tilpo mili
joninio tiražo “Los Angeles 
Times” dienraščio liepos 23 d. 
(sekmadienio) laidos * priede 
“West”.- šiame straipsnyje Ra
sa aptaria jaunos, nevedusios, 
nėščios merginos vargus ir rū
pesčius.

— DaiL Natalija Jasiukynai- 
tė Batuno“ trečiajam Baltijos 
Festivaliui, kuris Įvyks rugpjū
čio 12 įspūdingoje Amerikos ge
ležinkelių magnato Collis P. 
Huntington buv. vasarinės rezi- 
den ei jos sodyboje ant East Ri
ver kranto ‘New Yorko priemies
ty, Bronxe, padovanojo savo kū
rinį — paveikslą, o newjorkietis 
fotografas Vytautas Maželis me
nišką fotografiją iš savo rinki
nio foto parodai. Abu kūrinius 
laimės šio festivalio svečiai.
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Korėjos "Hankook Ubo 
apie Lietuva

Dar apie 0. Šimaitę
O. Šimaitės užrašai Kento 

universitete

Berods — pirmą kartą. Tai 
Pietų Korėjos laikraštis, leidžia
mas Seoul (Pietų Korėjos sos
tinė) mieste, iš kur po kelis eg
zempliorius-' persiunčiamas Į 
Amerikos didmiesčius, čia foto
kopijos būdu perspausdinamas 
ir siuntinėjamas Amerikoje gy
venantiems Pietų Korėjos pilie
čiams, tą laikrašti prenumeruo
jantiems. Tik nesenai, vienas to 
laikraščio egz. pateko Į mano 
rankas, su paaiškinimu apie tai, 
kad jame tilpo 
Sovietų Rusijos 
tuvą — ryšium 
įvykiais Kaune.

straipsnis apie 
okupuotą Lie
su Kalanta ir

Tai mano bendradarbio, korė
jiečio, nuopelnas, Su juo užsi
mezgė artimesni ryšiai ir jis pa
žadėjo man priduoti bet kurį to 
laikraščio egz., kuriame tik pa
stebės-ką nors apie Lietuvą. Be 
to — pažadėjo kai ką, mano pa
tiektos informacijos apie Lietu
vą, ir pats tam laikraščiui pa
rašyti. Nes... tas jaunas vyru
kas, dirbdamas mano žinioje, kad 
ir fabrike — vakarais lanko uni
versitetą ir baigęs (ekonomi
nius mokslus) už poros metų nu
sistatęs grįžti namo — Pietų 
Korėjon. Jei viskas klosis kaip 
jis yra numatęs — Lietuvai tu
rėsime Pietų Korėjoje naują 
prietelių, nes jo tėvą buvo su
ėmę šiaurės Korėjos raudonie
ji ir tėvas kalėjime mirė. Sū
nus, dėlto, jokio kompromiso su 
komunizmu nepripažįsta. “Han- 
kook Ubo” — lietuviškame verti
me būtų “Korėjos laikraštis”.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

■ Kent State University News 
Service praneša, kad šio univer
siteto biblioteka gavo lietuvai
tės Onos Šimaitės, buvusios Vil
niaus universiteto bibliotekinin
kės, 29 užrašų knygutes. , .

O. Šimaitė Antrojo pasaulinio- 
karo metu buvo vokiečių nacių 
nusmerkta mirti už gelbėjimą 
žydų Vilniaus gete. Užrašai ne
ribotam laikui padėti universi
teto knygyno lietuviškų raštų 
kolekcijos skyriuje. Užrašų par
gabenimu iš Prancūzijos pasirū
pino Paryžiuje gyvenantis ž. 
Mikšys.

Naciams okupavus Lietuvą ir 
žydus suvarius į getus, Ona Ši
maitė buvo viena iš daugelio lie
tuvių, norėjusių nelaimingie
siems padėti. Ji buvo laimin
gesnėje. padėty, nes gavo leidi
mą gete lankytis, aiškindama na
ciams, kad nori gelbėti žydams 
anksčiau paskolintas Vilniaus 
universiteto knygyno knygas. 
Vaikščiodama į getą, ji žydams 
nešiojo maisto, vaistų ir kitokių 
reikmenų ir, papirkdama sargy
binius, ėmė iš geto gelbėti žydų 
vaikus.

Nacių gestapas 1944 m. ją su
ėmė ir nusmerkė sušaudyti, bet, 
Vilniaus universiteto vadovybei 
papirkus aukštą nacių valdinin
ką, jos mirties bausmė buvo pa
keista kacetu, ir ji buvo depor
tuota Į Dachau, o vėliau perkel
ta į koncentracijos stovyklą 
Prancūzijos šiaurėje, kur ir po 
karo išgyveno iki 1953 metų. 
Tada jos Vilniuje išgelbėti, da
bar jau suaugę žydų vaikai ją 
pasikvietė į Izraelį, ir Izraelio 
valdžia jai mokėjo pensiją. Ta
čiau Ona Šimaitė 1956 m. grįžo 
atgal į Prancūziją, kur pasiliko 
gyventi iki mirties 1970 metais.

Velionės užrašai apima laiko
tarpį iki pat jos susitikimo su iš
gelbėtais žydų vaikais.

— Latviškąją programos dalį 
Batuno Baltijos Festivalyje rug
pjūčio 12 išpildys New Yorko 
Latvių Tautinių šokių grupė 
“Trejdeksnis”, vadovaujama Zi- 
gridos Gaujenieks. ši grupė vei
kia nuo 1949 metų, šalia nuola
tinių gastrolių po latvių koloni
jas Amerikoje ir Kanadoje, la
bai dažnai dalyvauja įvairiuose 
tarptautiniuose festivaliuose. 
Programą išpildė ir New Yorko 
Pasaulinėje Parodoje bei Expo- 
67 Montrealyje, Kanadoje.

— Kęstutis K. Miklas, UBA- 
Batuno prezidentas, aktyviai be
sireiškiąs amerikiečių visuome
ninėje veikloje, liepos 3 vėl bu
vo išrinktas viceprezidento parei
goms Long Islando 21-mo dis- 
trieto amerikiečių švietimo ta
ryboje (Board of Education). Į 
šias atsakomingas pareigas K. 
Miklas yra išrenkamas jau šešti 
metai iš eilės.

krašto pašto, ypač dėl didelio 
vėlinimo su laikraščių prista
tymų jų skaitytojams.

Į Gub. Ogilvie ryžosi tuo rei
kalu padaryti intervenciją pas 
prezidentą Nixona.

Prezidentui nusiųstame laiš- 
ike gub. Ogilvie rašo, kad “No
trių atkreipti Pono Prezidento 
Idėinesi Į labai svarbu reikalą, 
kurs sudaro daug vargo sriti

nėms ir svetimų kalbų leidyk
loms Chicago j e.

“Per susitikimą su tų leidyk
lų vadovaujančiais laikrašti
ninkais — visi be išimties labai 
kritiškai atsiliepė apie Chica- 
gos pašto įstaigą — pateikdami 
pavyzdžius, kur jų laikraščiai 
yra pristatomi prenumerato
riams su penkių arba šešių 
dienų pavėlavimu, o kai kuriais 
atvejais visiškai nepristatomi.

“Dešimtims tūkstančių ener
gingų etninių grupių Chicagos 
piliečių tie leidiniai yra svar
biausias ir vienintelis bėgamų 
jų Įvykių informacijų šaltinis. 
Tiems piliečiams, kaip ir sun 
kiai dirbantiems biznieriams, 
kurie tuose laikraščiuose gar
sinasi tikėdamiesi jų skaityto
jų paramos — tokia netikra 
pašto tarnyba yra nepakenčia
ma.

“Atsakydamas Į jų paklau
simus, jiems pabrėžiau tuos 
sunkumus, kurie įvyko stei
giant naują Pašto Sistemą. 
Tuo pačiu juos užtikrinau, kad 
tą problemą perteiksiu Ptezi- 
dehtui, tikėdamasis kad pa
ves tą problemą ištirti ir situ
aciją pagerinti. Būsiu dėkin
gas už visas administracijos 
pastangas tą problemą išspręs-

' PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

TRYS MILIJONAI 
LANKYTOJŲ

Daugiau kaip trys milijonai 
žmonių kasmet aplanko Moks
lo ir Pramonės muziejų Jack- 
son Parke Čikagoje. Muziejuje 
yra daug 
ginių bei 
dalykų.

mokslinių, technolo- 
pramonės pažangos

Sen. Edward Kennedy, atsisakęs 
kandidatuoti Į prezidento ar vicepre
zidento vietą, žaidžia savo viloje Hy
annis Porte, Mass, su vėjo aitvaru.

NAUJIE
ir progM anjno tktsi per

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

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

Laikraščių pristatytmas 
prenumeratoriam gerėja?

Lenkų l(KW) praneša iš 
Sprin^fieldo: IGubernatorius 
Ogilvie per paskutini pasima
tymą su svetimų kalbų laik
raščių redaktoriais labai susi
domėjo jų nusiskundimais dėl I

Nei vienas žmogus, .noris paimti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, 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 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLLXOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki §20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

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

įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

UNIVERSA
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Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Pataria būti armėnais
Vilnies redaktorius; suskirstęs Amerikos lietuvius Į 

“gudrius” ir “žioplius”, nesitenkina tokiu skirstymu. 
“Gudrūs” jam yra tie, kurie stoja “už ryšius su kraštu”, 
o “žiopliai” yra tie, kurie yra “griežtai prieš ryšius”. 
Jis vis dėlto netiki, kad ir patys “gudriausieji” tremtinių 
nėpastūmės tinkama kryptimi, nes “nacionalistu globa” 
esanti labai didelė ir stipri.

Jis žino, kad apie Vilnį, Laisvę ir Tiesą susigrupavę 
žmonės tikrai Amerikoje gyvenančių lietuvių sovietinės 
politikos orbiton nepatrauks. Bet jis priėjo Įsitikinimo, 
kad ir “gudriausieji”, praplėtė savo akiračius, taip pat 
mažai ką padarys. Labai jau silpni jų argumentai ir 
trumpa logika. Visi galvojimo metodus studijavo, logikos 
mokėsi, bet skystymėlis, matyt, Įgytas žinias išplovė ir 
faktus sumaišė. Užtat S. J. Jokubka rado reikalo pačius 
“gudriuosius” dar pamokyti, patarti jiems, kur tuos ry
šius pradėti ir kaip tą Lietuvą mylėti.

Komentuodamas kasdieninio gyvenimo Įvykius, Jo
kubka jau šių metų, liepos.29 d. cituotame rašinyje šitaip 
apie svarbiausias lietuviško gyvenimo problemas sam
protauja:

“Kad. mylėti Lietuvą,, nepakanka pripažinti jos 
liaudies ekonominius, kultūrinius ir mokslinius lai
mėjimus. Reikia mylėti Lietuvos žmones, pasirinku
sius socialistinj kelią, ..reikia būti armėnu. Kokia gali 
būti meilė Lietuvai, kai jos darbo liaudis Įžeidinėja- 
ma emigracijoje keliamomis nuotaikomis, kad Lie
tuvą “okupuota” 1 Tai drabstymas purvais žmonių, 
kurie savo fizines ir dvasines jėgas atiduoda socializ
mo statybai savo tėvynėje”. (Vilnis, 1972 m. liepos 
28d., lpsl.). / .
Jokubka, mokydamas “gudriuosius” tikros tėvynės 

meilės, pataria nepasakoti, kad Lietuva yra rusų oku
puota. Kad sovietų kariuomenės divizijos stovi Lietuvoje, 
kad ten veikia čekistų batalijonai, kad ten jokios socia
listinės statybos nėra — tai ne gyvenimo tikrovė, bet tik
tai “drabstymas purvais”. Laisvame pasaulyje seklbia- 
mas teisybės žodis apie dabartinę padėtį pavergtame 
krašte yra Įžeidinėjimas.

Jokubka, nurodęs emigrantų daromas klaidas ir su
glausdamas savo mintis, trumpai lietuviams pataria būti 
armėnais. Gaila, kad jis plačiau nepaaiškino, kas yra ar
mėnas ir kuo pasireiškia jo meilė tėvynei. Apie armėnų

trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiui  $2.00

Kanadoje:
metams ... $23 00
pusei metą$12.00 
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams : _______________ |B«.00
pusei metų $13.00 

"• vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien, Betariant 
sekmadienius. Leicfta Naujieną Ben
drovė, 1739 So. Bfcted K.. Chicaea, 
HL 60608, Tatai. HAymarkat 1-M00.

Pinigus reikia siųrt pašto Money 
Orderiu kartu su uiaakyaea.

meilę pačioje Rusijoje ir plačiame pasaulyje yra prašmi: 
niausiu anekdotų. Armėnai nelaimingi tuo, kad jie nepa
jėgė savarankiškai savo reikalų tvarkyti. Lietuviai nepri
klausomybės neteko prieš 30 metų, tuo tarpu armėnai jos 
neteko prieš 5000 metų. Armėnai gyveno tarp Kaspijos ir 
Juodųjų jūrų. . Paskutinis armėnų karalius Kutij mini
mas tiktai liaudies dainose, kaip lietuvių dainose minimas 
Dunojėlis. Armėnų karalystę užėmė hitiečiai, o vėliau 
babiloniečiai ir asirai. Dar vėliau armėnus pavergė per
sai, graikai, arabai ir turkai, šiandien pusę Armėnuos 
laiko pavergę rusai, o antroji pusė yra valdomą turkų. 
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje buvo išplauti tūkstan
čiai armėnų, o kiti išblaškyti po visą pasaulį.

1828 metais Rusijos caras prisijungė dalį Armėnijos. 
Negalėdami verstis iš žemės ūkio, armėnai pasiskleidė po 
svarbesnius Rusijos prekybos ir pramonės centrus. Jie 
prekiavo Maskvoje ir Petrograde, Odesoje ir Lvove. Ki
limus pardavinėdami armėnai pasiekdavo ir Lietuvą. 
Duonos jie ieškojo, kur galėjo jos rasti, bet savo kraštą 
jie mylėjo. Lietuvoje buvo pasakojama, kad vienas lietu
vis advokatas, Dūmos atstovas, su armėnu važiuodamas 
iš Petrogrado į Maskvą, pradėjo teirautis, kaip Armėni
joje žmonės gyvena ir koks yra Tiflisas, tuo metu pats di
džiausias miestas Kaukaze. “O mielos sielos žmogau, Tif
lisas didelis”. — atsakė armėnas. “Gerai, bet kokio jis dy
džio? — paklausė advokatas. “Ar Petrogradą pažįsti?” — 
“Pažįstu”. “Ar jis didelis?” “Didelis”. “Tai Tiflisas yra 
10 kartų didesnis”, advokatui atsakė armėnas. Armėno 
meilė gimtiniam kraštui vertė jį bent šimtą kartų padi
dinti seną Armėnijos sostinę Tiflisą.

Advokatas paklausė apie Kurą, pačią srauniausią Ar
mėnijos upę. Armėnas pasigyrė, kad ji didelė, net norė
damas būti vaizdesnis, jis pats paklausė: — “Ar Volgą 
matei? — “Mačiau”. — “Ar ji didelė?”— “Didelė”. — “Tai 
Kūra 10 kartų didesnė”. Advokatas žinojo, kad nei Tifli
sas, nei Kūra nebuvo tokios didelės, bet jis leido armėnui 
manyti, kad patikėjo. Už kiek laiko advokatas' dar pa
klausė — “Ai* Armėnijoje durnių yra?” — “Ne, nėra”, — 
jam tuojau atšovė armėnas. “Atvažiuok, tai būsi pir
mutinis”... , .

Atrodo, kad Jokubka “gudriųjų” klasėjs ieško, dur
nių. Jis nori lietuvių tarpe rasti tokių žmonių,, kurie pa
tikėtų, kad Lietuva savo noru Įstojo į Sovietų Sąjungą ir 
kad lietuviams šiandien geriau gyventi, negu nepriklau
somoje Lietuvoje. 4, o

Tokių lietuvių Amerikoje jam bus sunku rasti.
Kitas armėniškos meilės pavyzdys.eina iš lūpų Į lūpas 

Soviet! joje. Užklaustas armėnas pasakė, kad dabar žmo
nės ten gerai gyvena. Ir štai kodėl: — Dabar Kaukazas 
mūsų, bet žemė rusų; vynuogynai mūsų, bet vyrias rusų; 
vynuogių rykštės rusų, bet užpakaliai mūsų...

Jokubka nori, kad rusai panašiai plaktų ir lietuvius, 
kaip jie plaka armėnus.

LIŪDAS DOVYDĖNAS .

NESUPRASTAS ŽMOGUS
Lietuvai tarp Scilės
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Priemiesčio daržininkas Ig
nas Kaugelė namuose galutinai 
Įsitikino apsigavęs. Važiuoda
mas vingiuotom priemiesčio gat
vėm, Raugelė belaisvi šio to pa
klausė, tačiau šisai tylėjo, veži
mo gale sėdėdamas, kojas nuka
rinęs. Kartą suburbleno lyg tai 
“Da, da...‘ nieponiemaju, bordi- 
na”%

ir Charibdės esant
Namuose Raugalei paaiškėjo 

savotiškai nuostabus reiškinys: 
belaisvis nemokėjo rusiškai, kal
bėjo kažin kokios kalbos garsais. 
Daržininkui . kartais atrodė, pa
mišėlis ar nebylys, bet pykda
mas patsai ant savęs, aptarė: 
sunku būtu grąžinti, į .stalagą. 
Jis keletą kartų apžiūrėjo raU; 
galotą, plačiapeti vyrą, tiesų it 

žvakė. Jo mongoliškai kampuo- 
tas_ veidas, įžybai primerktos' 
drėgnos juodos akys vis kažin 
kur skraįdė. O gal tai laukinė 
baimė? Atrodė, belaisvis stebė
jo pavojingai keistą aplinką, 
įtartinai žiūrėdamas net į porą 
arklių, kuriuos padėjo iškinkyti 
ir. širmį paglostė ilgapirštė, 
sausai suskilusia nuo neprausi- 
mo .ranką, bet gręitai atitrau 

žvilgtelėdamas klausiančiom 
akim j kaugelę.

Gefreiteris, įvedęs Raugalę į 
stalagą 119 numerį — mūrinį 
garažą, parodė apie 60-70 rusiš
kose milinėse ant cemento gu
linčių driskių. Beveik visi at
sistojo ir smelkėsi durų šviesos 
pluoštan — pasirodyti. Visiems 
ant krūtinių buvo juodų dažų 
numeriai, šis, tingiai atsisto
jęs kampe, tuojau pasiėmė ir 
kuprinę — purviną maišą, — 
tikras kelionei. Į jį Raugelė pa
rodė pirštu. Gefreiteris norėjo 
rodyti kitus, bet, kai Raugelė pa
sakė “stimmt”, senas gfreitė- 
riš pastūmė mongolą į durų švie
są. Tą 4117 numerį gefreiteris 
pažymėjo poperio lape, šalia nau
jojo savininko vardo, pavardes, 
vietos. Raugelė pasirašė pri
imąs tokį tai belaisvį, “Kaip už 
valdines klumpes ar kastuvą de
du pararašą”, pagalvojo Raugale 
pasirašydamas. i . s,

Dabar paaiškino gefrėitėris, 
kad nakčiai būtinai saugiai už
daryti, dieną saugoti. Jei ne
klauso — neduoti valgyti, neleis
ti miegoti, mušti.

....... ..-
Pirmą dieną belaisvis kasė 

daržą, perkilnojo komposto duo
bę. Pavasario, saulėje jisišsi
rengė, palaidinę susukęs į dūdą, 
prisikabino prie _ kelnių juos
mens. Nors tai kliudė dirbti, ir 
daržininkas patarė pasidžiauti 
ant tvoros, veiksmu tai parody
damas,, ir, matytį, belaisvis .su
prato, bet jisai papurtė juodom 
garbanom sunkią galvą. Rauge
lė suprato: bijo, kad nepavogtų.

Pirmas tris dienas visaip sten
gėsi susikalbėti, ~ dskląųsyti, iš 
kur jis, kokią kalbą moka? Be
laisvis daugiau tylėjo, savo juo
domis giliomis akimis erdvėje 
blaškydamasis, sakytum nelies
damas aplikos da!kUį, KęĮįąis at
vejais belaisvis minėjo “kazak”. 
Raugale įsitikino, kad tai kazo
kas. .. ..
. Vakare Raugale atnešė dide
lį Rusijos žemėlapį, frodė Sibirą, 
Kaukazą, Altajų, tačiau Jbelais- 
vis, savo tamsiom juodom bai
liom. akim neužkliūdamas,' filai- 
džiojo žemėlapyje — nieko nesu
prato. Jis atsargiai .perbraukė 
ranka- Kaukazo ir Tibeto kalnus, 
gal manydamas, kad tai kokie pa 
kilimai. * ».»-■

Belaisvis tolydžio drąsiau kal
bėjo. kartais labai atsargiai ran
kom _ parodydamas, bet pašok- ' 

davo išgąsdintas, Raugalei smar
kiau mostelėjus ranka. Retkar
čiais jis tardavo rusiškus žo
džius: “Da, da, žalko, nieponi- 
maju, niemogu”. žiūrint į ž«nė- 
lapį, Raugale paminėjo Afganis
taną. Staiga belaisvio akys nu
švito, veidą išpylė prakaitas. 
Raugalė klausė save, ar tai bai
mė ar tai džiaugsmas — viskas 
taip staigiai ir neatskiramai 
reiškėsi jo kampuotame, tamsiai 
belsvame veide. Raugalė skai
tė iš žemėlapio: Taškent, Alma 
Ata... Belaisvis ūmai sugriebė 
Raugaįės ranką:

— Alma Ata, Alma Ata! — 
pakartojo keletą kartų. Kaip su
sigriebęs negerai pasielgęs, pa
leido šeimininko ranką įr, atsi
prašančiai pažvelgęs į akis, ta
rė ilgesingos maldos žodžius: — 
Alma Ata.

Belaisvis užsigulė ant žemė
lapio, ilgąis dailiais pirštais šliau 
žiodamas, kartojo:

—- Alma Ąta, Alma Ata.
Raugale pirštu parodė ežerą, 

rą, tardamas - “Bąlkaš”,
— Baikaą ? — kaip netikėda

mas savo ausimis, įsmeigė klau
siančias akis į Raųgalę._— Bal- 
kaš, Balkaš, — dabar vėl karto- 
įo^ kūdikišku nustebimu. Ir jis 
pridėjo pirštą prie Balkašo ežero, 
valandėlę mąstęs, patylomis ėmė 
pasakoti kalba, kurios Raugalė 
nesuprato. Retkarčiais, minėjo, 
žodžius “bordina, tovarišča, av- 
cy”. Iš gestų,, avių bliovimo pa
mėgdžiojimo Raugalė suvokė be
laisvį buvus aviganiu. Avių bū
ta daug. Netoli. Balkašo ežero. 
Paskui :_“puch...” Paskiau kažin 
kas mušė: ?būch, buch...” Buvo 
traukinys: “čiačh, čiach, čiačh...” 
Ir vėl Į^puch,.;puch...”

. Belaisvio.akys .degė, jisai ..bu
vo vaikiškai laimingas, kai Rau
gale linksėjo galva ir kartojo: 
“ponimaju, pommajų”, nors jis 
tit^ąusimi^gĮrdėjo keistą, jam 
niėį^nęgįrdėĮą kalbą. . , .

l’edan* naktigultui i mūrini 
tysų-tą, Raugalė apgailestavo he- 
gąl^..gęr^įsrikąĮbėtį t— gal. šis 
kūdikio, akių vyras nepabėgtų 
ir is. mažiau saugaus kampo. Pa- 
sif^šindamaš da^rphkąš...ąauį 

susimaišymas, — nežinomoj ša
ly, nežinomi žmph&”.

./ ..•«
Miešto, karo komendanto virė

ja;. Brigita stovėjo prie porinio 
vežimo, ryto šaulėje skaisti, rie
bi, apskritu veidu, pilnakrūtinė 
moteris, kaip belaisvis, godžiai 
sekamas virėjosK ,kartu šU darbi- 
ninku krovė į vežimą ankstyvą
sias daržoves...

KeisiAš žmogus, vis toks 
vienišas', sakytum nekaltai išdi
dus, — kalbėjo daržininkas. —
šešta diena čia; bet vakar rytą 
jis mane pasitinka su ryšuliu ant 
pėčių ir puoli iriaiųį kojas... Ne
tikėsite panele, aš suprantu iš 
jo Akių, kalbos, ašarų (jis vėrkė 4 M a * m * a i * i
• 6* ■I.ia " a b '■ a .r. i - -

panele !), taigi suprantu, jis pra
šėsi paleidžiamas į Rytus. Jis 
bučiavo rankas, inkštė, nelygi
nant šuva, ir vis rodė į rytus.

Besistebint karo komendanto 
virėjai jauno, didelio vyro nemo
kėjimu kalbos, jo kvailu galvo
jimu, prie daržininkystės plačių 
vartų sustojo motociklas. 4au 
žilstelėjęs karys, vertėjas B.et- 
leris, atrėmęs motociklą į var
tus, paprašė keturių kelmų sa
lotų. Taip, nors keturių, nes jie 
esą. keturi vyrai ,

Raugale belaisviui parodė ke; 
tūrius pirštus ir galva linktelėjo 
į salotų ežią. Belaisvis atnešė, 
aštuonius kelmus. .Vertėjas pa
klausė daržininką, kokiais ženk
lais belaisvis supratęs aštuonius, 
jei buvo parodyta keturi? Dar
žininkas nusiskundė esant ne
lengva susikalbėti su žmogumi, 
kuris _jokios kalbos . nemokąs. 
Vertėjas susidomėjo ir užkalbi
no rusiškai, vėliau baltgudiškai, 
suomiškai. Belaisvis, žemėtas 
rankas mostelėjęs, kažin ką su
murmėjo, bet vertėjas supra
to. Belaisvis, jau benueinąs, 
ūmai atsisuko ir nustebęs, pra
virom lūpom, įsmeigė drėgnai 
juodas akis ir po valandėlės pa
klausė, vertėją :

— Ty ponimajote?
r-N ...
Vertėjas,. keliais žodžiais at

sakęs, rengėsi važiuoti, bei /be
laisvis ūmai .priklaupė ant .vieno 
kelio, prašydamas pasakyti-dar
žo ponui — Raugalei, kad jis 
esąs muzulmonaš ir. ant netoli
mo kalniuko, ten po liepomis Jpą- 
rodė rąnka),. rytais norįs . pasi
melsti. Saulei tekant. Vertėjas 
tai pasakė Raugalei. . Belaisvis 
atsiprašęs, paklausė, kada nusto
sią žmonės šaudyti, kada jis ga
lėsiąs prie B alkas o ežere s tepė- 
sė avis ganyti? Paklausęs ver
tėj ą, kur išmokęs kazokų kal
bos, paprašė parąŠytį du žodžiu 
jo draugui Lifėrijųi .Denari, ku
ris' ėšąs ^ąu be priešakinių dan
tų ir sųrikvęžįmių to seno pie
menis nevežę Į Taškentą, nes iš 
tėn veža, kiir visi mušasi.

štabo: vertėjas, vyresnysis 
vachmistras,,, susidomėjo belais
viu^ kaip-jis sakė; tikrurttviga*' 
niu. Belaisvis .pratrūko kalbėti, 
čia atsargiai palitėdamas vokiš
kas vachmistro sagas, čia sudė
damas rankas ant krūtinės, ta
riant padėkos žodį.

(Bus daugiau)

give

HEART 
FUND

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DEL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 
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Prie užsienio reikalų ministerijos kabi
neto didžiojo lango matėsi pats ministeris 
Lozoraitis, kaip visuomet elegantiškas, 
gerai sušukuotas, juodų rėmų akiniais, žy
giuojančius ministerius jau iš lango man
dagiai sveikindamas ir jiems sakydamas:

“Labai malonu ponai, kad manęs šian
dien neužmiršote’’.

šita karikatūra buvo charakteringa 
tuometinei padėčiai. Signatarų demaršų 
akstinas buvo III-jo Reicho vadovybė, kuri 
signatarus skatino nuolatiniais skundais 
dėl tariamo Lietuvos vyriausybės Klaipė
dos krašto statuto laužymo. Kiekvienas 
demaršas buvo kuo plačiausiai interpre
tuojamas Goebbelso spaudoje ir radijofo- 
ne. Ir vietinis “Memeler Dampfboot” sten
gėsi šitą perduoti savo skaitytojams, pri
ded a ritas ir savo grašį, kiek jam cenzūros 
buvo leidžiama.

Tikrai pasakius, jeigu signatarai ne
būtų palaikę nacionalscocialistinės Vokie
tijos reikalavimų atstatyti statutinę tvarką 
krašte ir jeigu Berlynas nebūtų nuolat 
kiršinęs ir grąsinęs jam prijaučiančius 
krašto gyventojus, tai Klaipėdos krašto sei
melio dauguma, neberasdama paramos 
bei moralinės užuojautos, pamažu būtų 
pailsusi dėl nuolatinio triuksniavimo ir 

tikrai būtų pasidavusi tokiai stipriai valiai 
kaip gubernatoriaus Navako, arba bent i 
būtų stengtasi surasti abiem pusėm pri
imtiną “modus vivendi’. Kraštas pamažu 
būtų aprimęs ir pamažu apsipratęs su 
naująja tvarka. Bet toks Klaipėdos reika
lų išrišimas būtų buvęs visai priešingas Vo
kietijos reicho vyriausybės norui,, kuris 
visomis priemonėmis stengėsi išlaikyti da
bartinę juridinę ir politinę padėtį krašte. 
Šita padėtis Vokietijai net padėjo savo Įta
ką krašte plėsti, kol ateis patogus momen
tas Klaipėdos krašto reikalus radikaliai Vo
kietijos naudai galutinai išspręsti. Signa
tarams kitą politiką pavartojus, nepasida- 
vus Berlyno užgaidoms, Klaipėdos krašto 
politika gal būtų ateityje kitaip išsivysčiu
si.

Daug kaltės reikia primesti signatari
nėms valstybėms. Sunkiai ( suprantama, 
kad kariavę 4 metus ša Vokietija, dabar 
atimamiems nuo Vokietijos kraštams lai
mėtojai rodė tiek simpatijos, duodami to
kią plačią savivaldos teisę, jog agresyvinė 
Seimelio dauguma galėjo daryti ką tik ji 
norėjo. Ir vėliau, norėdami išlaikyti tai
ką, signatarai Vokietijos vyriausybei tik
rai pataikavo.

Gal būtų buvę geriau, jeigu Centro vy
riausybė tam tikrais klausimais būtų ro
džiusi daugiau nuolankumo ir daugiau 
valdymo lankstumo. Gal ir Boettcherio di
rektorijos atsitikime būtų buvus geriau, 
jeigu Centro vyriausybė būtų mažiau juri
diniai ir daugiau praktiškai galvojusi. Ma
no nuomone gubernatorius Navakas bu

vo geras tik likviduoti susikūfūsiaš naujas 
partijas. Reizgio direktorijos veikla ne
buvo reikalinga. Ateitis parodė, kad yė- 
tuva iš to nieko nelaimėjo. Po atlikto dar
bo gubernatorius Navakas Klaipėdoje ne
buvo reikalingas, Lietuvos vidaus ir užsie
nio politikai buvo lik bataslSs.

Jeigu signatarai reikalą būtų iš ėšniėš 
sprendę, jie būtų supratę, kad pasidttd- 
dant Vokietijos reikalavimams, jie /akli
nai padeda tuometinės 'Vokietijos kovai 
pries Versalio sularties nuostatus. Jeigu 
signatarai jau- iš pradžių hūtii griėŠčiau 
prieš Hitlerį nūsitatę, neleidę jam taip 
lengvai išaugti, gal visa Europos ir kartu 
Lietuvos politika būtų ėjusi kitokiu keliu.

1931 m. spalio niėn.t ministeri.ų tarybos 
kabineto generalinis sekretorius Mašalaitis 
telefonu gubernatoriui Navakui pranešė, 
kad ministeris Lozoraitis turėjęs signata
rams pažadėti, neatidėliojant sudaryti 
“naują statutinę direktoriją”. Tai turi įvyk
ti tuojau, kaip pirmininko Tūbelio parė
dyta, kad be turimų, sunkumų su Berlynu 
nesusidarytų komplikacijų su signatarais. 
Po keleto dienų, gubernatoriui su Tūbelių 
telefonu kalbant, šitas savo parėdymą dar 
pakartojo, . pažymėdamas, kad reikalas 
labai skubus. Navakas^ kiek vėliau kitu 
reikalu su MaŠalaičiu klabėdamas pažy
mėjo, jog iš jo pusės užmėgžti pasitarimai 
su partijomis, kurie ves prie susitarimo ir 
jam pasisekusią sudaryti statutinę direkto
riją, kuri gaus Seimelio pasitikėjimą ir 
kartu > vykdys Centro vyriausybės hortti.

Prašė apie tai pranešti rAinisteriui Lozo
raičiui.

ii «ii i . -Į
BANDYMAI/SUDARYTI ^AŪJĄ 

DIREKTORIJĄ
Guberhatona^š agentai zujo po visą 

kraštą, lankydami atskirus Seimelio na
rius arba. įtakingėsniūs .politinius asmenis, 
bandydami sudaryti totią direktoriją, Iqi? 
ri gautų . sėinąėlio pasitikėjimą, Bet .visos 
pastangos nedavė pageidaujamų rezultatų, 
lą visų pusių buvo reikalaujama sudaryti 
direktoriją iš Seimelio daugumos pažymė
tų, jai pataikaujančių asmenų, kartu vi
sai radikaliai pakeičiant visą Klaipėdos 
kraite vedamą politiką. .

Nors.Centro vyriausybė jau seniai buvo 
nusistačiusi siųsti Reizgio direktoriją “į 
pusčią” ir Navakas dėl jos pakeitimo stro
piai tarėsi, pats Reizgys apie tai nieko ne
žinojo. Berods, pasirodė panašių žinių 
vokiečių spaudoje, ir Heilsbergo bei Ka
raliaučiaus radiofone ir politiniuose sluoks
niuose apie tai buvo kalbami,, bet tą buvo 
galima vertinti ir ka‘ip Goebbelso panau
dojamą politinę f>ri>pagandos triką. Gu
bernatorius Navakas pirmininkui Reizgiui 
aiškino, jog jis palaikysiąs jį ir ateityje ir 
Centro vyriausybės pastangomis greitai 
būsiąs likviduotas krašto seimelio pasiprie
šinimas. Net tudihėt, kai gubernatorius 
Navakas buvo gavęs iš pirmininko Tūbelio 
parėdymą galimai greičiau lįkvidubb Reiž- 
gį ir sudaryti statutinę direktoriją Reizgiui 
apie tai nieko nebuvo pranešta. Kaip tik 
tuo laiku Reizgys buvo pakviėšlaš Į guber- 

natūrą, ir sekančią dieną gubernatoriui pa? 
lankioje spaudoje buvo paskelbtas ilgas 
pasikalbėjimas tarp gubernatoriaus ir Reižr 
gio dėl tolesnės administracinės reformos 
ir remiantis politiniais ir ekonomiškais 
reikalais. Iš gubernatoriaus puses buvoi 
pareikštas pasitikėjųnaš, kad Klaipėdos 
kraštas pamažu grįžtės prie normalios tvar
kos, ūkio ir finansų reikalai gėrėją ir t. t 
Asmens, kurie bent kiek buvo informuoti 
ąpiė reikalų tikrąjį, stovį ir eigą, galvas 
kratė dėl tokio melagingumo politikoje. ,

Goebbelso propagandos aparatas dėl 
paskutinio gubernatoriaus pareiškimo net 
pradėjo iš kailio nertis, prisibijodamas,, 
kad Navakas nebūtų įtikinęs vyriėtfšybę, 
nekeisti politinės krypties. .Klaipėdos.kraš
to gubernatorius savo politinėmis machi-’ 
nacijomis pajėgdavo net.jll-jo.Reicho po
litikus ir diplomatus suklaidinti.

. .Faktas betgi buvo tas, kad Reizgio di
rektorija buvo pasiekusi tokią finansinę suj 
irutę,, jog buvo galimą kiekvieną dieną 
laukti jos finansinio bankroto. Apie kokią 
nors paramą Tūbelis nenorėjo nei girdėti,* 
nors Navakas dar paskutiniuoju laiku Tū- 
beliui prisimindavo apie Reizgio direktori
jos finansinius sunkumas. Reizgiui guber
natorius iš savo pusės, aiškino, kad direk
torijai teikiamos pašalpos klausimas Cent? 
ro vyriausybės dar svarstomas.-s Reizgys, ii 
savo pusės, argumentavo, kad didžiausioš 
išlaidos ir su jomis surišti finansiniai trū- 
kūm’ai paeiną iš Centro vyriausybės pagei-

(Bus daugiau)
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OR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, ausų Mosiąs 

IK GCRKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKUČIUS 

2858 W. ttrd STREET
Ofise t»l,f.; 8-3229
Rsiid. tfkf.5 WAJbwk 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak Treč. uždaryti

Rerx tel. 239-4683

DR. K. G. BAWKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building), Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepiąs sKamhintį 374-8012

Teiefi; PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ15
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antra (lipniais ir penkta (lipniais 
Trečiai, ir sekmad. ousas uždarytas"

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ ir ŠLAPUMO TAKŲ 

chirurgija
. Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

ATSIUSTA PAMINĖTI

DR. PETER BRAZIS 
rmoiClArt AND SUkocvN 

2434 WEST 11st STKbfcr 
Ofisas; HEmiock 4-5«49 

Rezid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., pemaaaieių nuo 1—d, tree, 

ir sestaa. uxtai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1S1N ■ E1SINAS
MrvUStKljA IK MVTČKŲ UlUuS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinu Ml 3-000 L

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEUUNAJTE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

HI 4-1811 arba RE 7-9709 
RoMdencijos: PR 6-980)

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREIT

VALANDOS:. Pirmai, antracL, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus. “ ‘ ' 
Trečiadieniais uždaryta.

MOŠŲ VYTIS. Jaunimo Me
tui, N r. 1. Leidžiu Akademinis 
Skautų Sąjūdis, Redaktorė Ra
munė Kviklytė, administratorius 
Alfredas Kiemaitis, eksped. Ge
diminas Bielskus. Vlado Vijeikio 
spaustuvėje švariai atspaustas 
30 puslapių didoko formato su 
apianka sųsiuvin ys. Tekste: 
Antrąjį Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą sutinkant (Ra
munės Kviklytės); Ar Ameri
kos visuomenė linkusi smurtui 
ir n usikaltimams ? (Roma Ma
siulytė);; Gero lietuvio sąvokos 
beieškant (įiū|as Grinius); 
Trumpa elektroninio mikroskopo 
ir jo naudojimo apžvalga (Ire
na Kairytė). Toliau seka ilius
truota kronika iš pačių skautų 
gyvenimo ir keli jaunųjų kūrėjų 
eilių ir prozos pavyzdžiai.

Vincas žemaitis. LIETUVIŠKI 
VANDENVARDŽIAI IR PlI^ 
KAPIAI NUO VYSLOS IKI PAT 
MASKVOS, Du istoriški žemė
lapiai. Chicago, 1972. Naujienų 
atkarpoje atspausdinta geg. mėn. 
22 — birž. 23 d., 1927 m. Au
toriaus leidinys. Dedikuota 2- 
jam Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresui. 70 pusi, su apian
ka. Kaina -2.

Tai yra vienas kruopščiausių 
šio mokslin inko — mėgėjo dar
bų, labai nuoširdžiai patariamų 
turėti, atidžiai perskaityti iy1

< ■ ■ - - ■ — - - -. 4

bRADINSKAS
VĖSINTUVAI
IR SENIAUSIEMS j 

NAMAMS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
----------------------7

”»RKRAUSTYMAI

MOVING
Laidinui — Pilna apdr«ud* 

ŽEMA KAINA 
R. ilItNAS 

3047 W. 67th PI. WAIbrook 5-80M
X.I l .11 I.III

DR HUNK RKKAS
OPTOMETRIST  AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71 «t *. — Tol. 737-5149
Tikrina aki*. Pritaiko akinius ir 
~~ ’ “contačt lėnsee’" "" r ‘

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR LEONAS SUNfflt
INKSTŲ, PISLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST «rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2H9
Naujas rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendri praktike ir chirurfii* 

Ofisai >50 West 71 st ft. 
” Tek: 9254R96

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

uždaryta.
Rex. tolu WA 5-3QW

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

tend ra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofteoe: 2662 WEST 59th STREET

- TeL: PR 8 • 1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niai* 2-4 vai.* po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71$t STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123 
Rezid. telef.ž Glbson $-6195

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

P. SUIMS ■ 0- P-
Bg Aparatai ■ Protate. Med. 

dalei. SpectaH F* H18* ko f—n
• (Arab SupeirW ir L L

Valj g__4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1.
2830 We*f 63rd St., Chicago, III. 60629 

" Talaf.: PRospect 64064

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, i 
1490 kil. A. M.
» **- ** ■ - • ».»■*« v

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto*vvv “* '' ’ .

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

CHICAGO, ILL. 60629
1- ---- - ----- . ■ ----- A

kiekyięna proga atsiminti kiek
vienam susipratusiam lietuviui.

Kaip pats autorius savo žody
je sako “Lietuvos Steigiamasis 
Seimas 1920 m. geg. mėn. 15 d. 
priimtoje konstitucijoje yra įra
šęs “Atstatoma Lietuvos vals
tybė demokratiniais pagrindais 
jos eetnografinėse sienose”. Dėl 
to kiekvienas sąmoningas lietu
vis turi žinoti kiek toli siekia tos 
etnografinės lietuvių tautos že
mės ir jų sienos”.

Norisi pažodžiui pacituoti šį 
posmą iš Autoriaus žodžio:

Algirdas su Kęstučiu, 1359 
metų krikšto sąlygose imperato
riui Karlui IV, pareikalavo, kad 
Kryžiuočių Ordinas turi grąžinti 
jo okupuotas lietuvių žemes, 
pradedant nuo Mazovijos, upe 
Alna (Alle), upe Prieglium per 
Aismares į Baltijos jūrą. Daug 
vėliau Vokiečių vyriausybė admi- 
nistratyviaįs sumetiman, gal būt 
kreipdama domės į tai laikais 
etninį gyventojų sąstatą, įsteigė 
šiam krašte tris provincijas; 
Prūsų Lietuvą pPrėussisch" Li- 
tauen) vienuolikos apskričių, 
Mo^ūriją (Mashuren) devynių 
apskričių ir dali lietuvių etninių 
žemių priskyrė Karaliaučiaus 
provincijai (apskritis: Labgu
vos, Karaliaučiaus, Fišhausęno 
(žuvininkų), Vėluvos, Heiligen- 
beil (šventpilioj, Ylų vos, Fried- 
lando (Romuvos), Rastenburgo 
(Rastėnų), Girduvos ir dalį 
Heilsbergo apskr.). Išeinant iš 
Algirdo-Kęstučio sienos linijos, 
į didelę Mozūrų provincijos ap- 
skričių, lietuviai gali reikšti pa
matuotas pretenzijas, kaip lie
tuviu etnines žemes. Taip pat ir 
visos senųjų prūsų žemės, gimi
ningu etniniu pagrindu, yra He- 
tuyių žemės panašiai, kaip len
kams Pamariai * (Pomerania), 
Kašubai, ar žemės prie Udros- 
Nęisės. Anot lenko Malinskio:- L V . I4 Į/ r . J » U
“...gyva tauta prie jokių aplin
kybių negalį pamiršti ir išsiža
dėti protėviu palikimo“ žr. “Sie
nų klausimu...” 1960, psl. 44).
- •- Toliau -trumpai • aptaręs lietu
vių santykius su latviais ir gii- 
daįs, pirmuosius vadindamas mū
sų broliais, antruosius pusbro
liais, V. Žemaitis įžangą baigia 
primindamas, kad antroje (šios 
knygos) dalyje gvildenamos te
zės apie lietuvių tautos religi
niai — dvasinius uždavinius bu
vo trumpai paminėtos jo “Liub
lino unijos sukakties paraštėje” 

.ir “Pavėluotas Lietuvos krikš
tas” knygose.

Knygos gale įdėtas sąrašas 
naudotos literatūros, kurios su
rašyta 99 pavadinimai versmių
— knygų ir straipsnių lietuvių, 
vokiečių, lenkų, rusų; anglų ir 
prancūzų kalbomis.

Be ka tik minėtu “Liublino 
unijos sukakties paraštėje” ir 
“Pavėluotas _Lietuvos krikštas” 
Vincas žemaitis čia Amerikoje

yra parašęs dar šias kpygas:
Šešupė ir jos upynas.
Sienų klausimu srity, tarp 

Baltijos įr Juodųjų jūrų su 5 
žemėlapiais.

Pietinė ĮJętuva Grigo Vala
vičiaus 1559 m. Lietuvos girių 
aprašyme.

Sūduvos prąeitis.

Lietuvių etninių sieąų klau
simais.

Visas šias knygas galima gau
ti Naujienų Administracijoje.

J.Pr.

PasveiRįnk savo draugus 
per "Naujienas"

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKĄITYTI ■NAUJIENAS1

GĖLININKAS
' (PUTRAMENTAS) 

Linksmump arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlėt ir vainikai antka

pių pą puoši mnf ir semninėi 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMBNTAS) 
<525 — 5*^1 ZM

i

BEVERLY HILLS GRLINYčlA 
2443 WEST 63ra STREET 

T*l*fwi«I: PR W833 Ir PR 8-0*34

PETKUS|
r - * ’ - . . — ’ - I

TĖVAS IR SONUS i
MARQUETTE FUNERAL HOME I 

.itta 2533 W. 71st Street I
jL Telef.: GRovehill 6-2345-4 I

A * 1410 So. 50th Ave., Cicero |
■ Telef.: TOwnhall 3-2108-1 jI TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

4 MJZEIKA&EWG
TRYS MODERNĖTOS 

ATR-CONMHONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
RlpubBe 7-8600 7-J6* 1

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO JSTAIGA

DOVYDAS F. GAIDAS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:
.■ " Sę - - >■

GERALDAS F. 0AIM1D

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
r*- A « V A>- -A. A A 1 -

— §ek pasaką, mainyte. 
Apie senui lakus, - 
Kąi aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus

S. Petersenlene
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 

vrykštavunai. Naujienose galima gauti perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
lems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASĄJKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos Ir OVY-
MUKĘS, 34 psk su 8 apsakymėliais iš valkų pasaulio.' "Abi gausiai illu* 
ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 tdoL “ >

2. Vanda Franktenė - Vaitkevičienė, tOKpLADINIS KIŠKELIS/ pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota, pideiip formato, 24 psj., gre-

leidinys. $1,50.
3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės valkams. Pail V. Simar>

aevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80. '
4. Steeė Vanaęaite - Petersoniene, LAUME DAUML 17 eilėraščių, kaip 

pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tevų' Zemeje.' Labai gražus leidinys 
lidelio formato, lietais viršeliais, gausiai dail. J. Kibufo iliustruota,
as L, kaina 5 dol.

5. Meironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 p«L, $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų e-gos premi

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

7. Juozas Įveistas, SAUNUS PENKgJŲKAS, apysakaitės, kaip pasakoj 
/aikams jų gyvenimo, svajonių ir žygių, l&ilstrirota dail. Z. S<xleikienės 
Jidelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Oliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės UjeĮuyiaj Įemai 
^iai bendravo su savo dievais. 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažene yra daug lengviau juoi 
.pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai ikbatensuo- 
ų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk- 
ėjime rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

M A P | J S p &,

17M -Bt. HALSTBD CKCAGp, IX.

A
A. # A.

31ARCE1.E BALDAUSKAS
PAGAL TĖVUS DRUKTEN1S

Gyv. 7848 Lawler Aye., Burbank, HL Anksčiau gyv. Mięhig^ne
Mįrė 1972 m. rugpiūcio 1 d., 1:50 yal. p. p., sulaukusi -77 naętų 

amžiaus. Gimusi Lietuvoje. < - •
' Paliko nuliūdę': duktė Sylvia Melnik, žentas Steve, sūnus Alfonse 

Baldus, marti Pęarl, 2 anūkės — Kimberly ir Lisa Melnik bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. Lietuvoj 'liko sesuo Elzbieta Grabaus
kienė su šeima. 4

Velionė bųyo žmona mirusio Jono Baldausko.
Kūnas pašarvotas Petkaus-Marąuette koplyčioje, 2533 W. 71 St.
Šeštadieni, rugpiūcio 5 dieną 9:15 vai. ryto bus lydima iš koply

čios f St. Albert The Great parapijos bažnyąą. Burbank, Ill., o po ge
dulingų pamaldų, bus laidojama šy. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Marcelė Baldauskas giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti Įaidotuyėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsfšvėikinimą.’* * ~

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, sesuo, anūkės.

Laidotuvių Direktoriai Anthony Petkus ir sūnus. Tel. GR 6-2345

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE-T Z e . , , r- /. „ k i

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MQU^NISKPS AIR-CONDITIONED

NARIAI:
Chicagof
Lietuvių
Lajdoįųyių
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIENA 

. IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYč’Af 

VISOSE MIPSTP 
DALYSE

I

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Sg. PTUANICA ĄVENJJE. Phone; YArus J-34U1

BUTKUS t VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1 OU3

į

PETRAS BIELIŪNAS
434S So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfavelle 3-3572

GEORGĘ F. RŲDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAros 7-1134-113$

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
1 f I ’ «*y > f F “ f« •r’T ♦ *'

(LACKĄVIC?)
2424 WEST 69lh STREET REpubiic 7-1213
2314 WEST 23rd pLACE Virginia 7-$67£

U023 SDUTIUYEST UlGH>yAX, Palos Wills, ill. 974-4410

I

P. J. RIDIKAS
3354 Sp. pąįLST'jSP STĮįfET Phone VĄrd.

i

'.-''v

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
PARSINKITĖS NAUJIENOSE
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A. A. Antanina Ošlapiene
(Pirmųjų mirties metinių proga)

gai veikė Lietuvių Moterų Klu
be. Daug dirbo palaikydama 
vietos viešosios bibliotekos lie
tuviškųjų knygų skyrių. Labai 
mėgo mūsų jaunimą ir negai
lėjo pastangų jo žygius ir dar
bus paremti. Savo šeimoje sve
tingai priiminėjo gana daug 
lietuvių jaunuolių. Gelbėdavo 
savo vyrui Albertui Ostapui 
New Yorko Alto veikloje. Mirė 
po dviejų operacijų vėžio ligos 
iškankinta, kaip ir anksčiau 
nuo šios ligos mirusios dvi jos 
seservs Magdalena Pakalkieuė 
ir Julija šniulkštienė. Paliko 
liūdinčius vyrą Albertą, sūnų 
Algį su žmona Lile ir vaikais 
Algiu ir Aura ir sūnų Raimun
dą, su žmona Regina ir vaikais 
Darium, Arūnu, Gintaru, Gaile 
ir Tauru. L. Š.

A. a. Antanina Ošlapienė

1971 m. rugpjūčio mėn. 15 d. 
po ilgos ir sunkios ligos a. a. 
A. Ošlapienė mirė New Yorke. 
Iškilmingai palaidota Cypress 
Hill kapinėse.

Velionė gimė 1900 m. birže
lio mėn. 13 d. Motiejaus ir Onos 
Šumnauskų šeimoj, Rygoje. 
Baigė vietos lietuvių pradžios 
mokyklą, kurioje dėstė vyres
nioji sesuo Malvina Misiūnaitė, 
tebegyvenanti šiuo metu Rygo
je. Gimnazijos mokslą ėjo pri
vatinėje rusų gimnazijoje. Pir
mojo pasaulinio karo metais 
atsidūrė Voroneže ir čia tęsė 
mokslą. M. M. Yčo mergaičių- 
gimnazijoje. 1918 m. pabaigo
je grižo Rygon ir toliau mokėsi. 
Pradėjo dirbti besikuriančioje 
Lietuvos atstovybėje, Atstovy
bės sekretoriaus darbus dirbo 
prie trijų atstovų — dr. Jono 
Šliūpo. Dovo Zauniaus ir Jono 
Aukštuolio. 1923 m. gruodžio 
mėn. persikėlė Į Kauną ir dirbo 
Teisingumo ministerijoje, čia 
susipažino su šios ministerijos 
valdininku Albertu Ošlapu ir 
1925 m. spalio mėn. 3 d. susku
rę šeimą. Kiek vėliau pasi
traukė iš visų darbų ir atsidė
jo vien savo šeimai.

Visą gyvenimą rėmė lietu- 
vių visuomeninius ir labdaros 
darbus. Tremtyje gyveno arti 
Tiubingeno. New Yorke aktin-

Chicagos BALFo 
susirinkimas

BALF’o Chicagos apskrities 
valdyba kviečia visuotini susi
rinkimą, kuris įvyks ši sekma
dienį rugpiūčio mėn. 6 d. 12 
vai., Marquette Parko parapi
jos salėje, 68 20 So. Washtenaw 
Ave., Chicagoje. Susirinkime 
numatyta svarstyti:
Apskrities valdybos apyskaiti- 
niai pranešimai ir diskusijos; 
Apskrities valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai;
Rudeninio piniginio vajaus 
reikalų aptarimas ir kt.

BALFo Apskrities Valdyba 
maloniai prašo visuomenę ko 
skaitlingiausiai susirinkime da
lyvauti.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽTNIAS

Hgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, 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:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
«

[ SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metą patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209 

t* s

Praeitą sekmadienį, birželio i Virtuvėje nuo pat ryto iki vė- 
30 dieną, Bučo sode įvyko nepa- 1------ —-:x--
prastai jaukus ir gražus Naujie
nų piknikas. Praeitą savaitę ge
rokai spaudė karščiai, siekė iki 
100 laipsnių, savaitgalyje kiek 
atližo. Penktadienio nakties lie
tus gerokai atvėsino ir nustūmė 
nuo Chicagos gerokai įšilusį orą.
Piknikui pasitaikė nepaprastai 
graži vasaros diena.

Bučo sodybą dažniau lankantie
ji žmonės pastebėjo, kad jau se
niai toje sodyboje nebuvo tokio 
didelio ir gražaus pik niko. Nau
jienų piknikai būna dideli, pri
važiuoja daug vyresnio amžiaus 
žmonių ir gerokas skaičius jau
nesniųjų. Liūdna, bet reikia pri
pažinti, kad vyresnio amžiaus 
piknikautojų skaičius jau retė
ja. Piknike buvo ir tokių žmo
nių, kurie prisimena pirmąjį 
Naujienų pikniką ir kurie iki šių 
metu nė vieno pikniko nepralei-' 
do.

Pirmiausia į pikniką atvažia
vo Monika Cicėnienė, kuri ne tik 
skanų kugelį pakepė, bet pik- 
nikautojams ir maistą gamino. 
Darbą ji pradėjo iš vakaro, už
tat visą dieną buvo pakankamai 
skanios lietuviškos dešros, gerų 
lietuviškos rūgšties kopūstų, ku
gelio, kavos ir kitokių užkandų.

Piknike anksti, kartu su mais
to produktais, atsirado ir gera 
naujienietė Dalia Čuprinskienė. 
Jau ne pirmame piknike ji ver
da visų taip mėgiamas pumpuš- 
kas. Ji atsiveža visus puodus, 
tešlą laiku užminko, o kai pra
deda kilti, tai ji, iš anksto pa
ruošusi taukus, pradeda pum- 
puškas virti.

Vasaros diena buvo karšta, 
prakaitas žmogų išpila ir nieko 
nedirbant, o ji nuo ankstyvo ry
to iki vėlyvo vakaro visą laiką 
pampuškas virė. Ištrauks vie
nas iš puodo, tuojau šaukštu su
ka naujas ir vėl leidžia į verdan
ti puodą. Kiek ji tų pumpuškų 
privirė — sunku būtų pasakyti, 
bet visi žinojome, kiek ji išver
da — tiek ir išeina. Ji moka 
skaniai tešlą paruošti ir gerai 
jas išvirti.

Pumpuškos buvo pigios, po 10 
centų, tai jas valgė jauni ir se
ni, vyrai ir moterys. Jos sočios. 
Ant greitųjų gali alki apramin
ti.

Čuprinskienė buvo besiruo
šianti išvažiuoti pas savo gimi
nes, bet paskutiniu momentu, 
kai Naujienų administratorius 
jos paprašė, tai savo kelionę ji 
atidėjo kitai savaitei ir sutiko 
dar ir šiais metais išvirti nau- 
jieniečiams pumpuškas.

— Naujienos mane lanko kiek
vieną dieną, šilta ar šalta, vasara 
ir žiema, tai kaip jau čia man 
bent kartą į metus ir joms ne
padėti, — pasakė Čuprinskienė. 
— Aš girdėjau, kad prie laikraš
čio yra daug darbo, o vis dėlto 
jį laiku padaro, kad mes galė
tume patirti, kas lietuvių tarpe 
darosi. Gali sakyti, ką nori, bet 
Naujienos vis dėlto apie mūsų 
gyvenimą pasako teisybę. Lie
tuviški reikalai visai kitaip nu
kryptų, jei Naujienų nebūtų. Mes 
visi džiaugiamės, kai Naujienos 
<ą naudingo ir gražaus parašo. 
Jaučiamės patenkintos, kad gali
me prie šio darbo prisidėti...

čuprinskienė jau kelintas me
tas padeda Naujienoms praves
ti pikn ikus. Ji dirba patį sun
kiausią darbą ir niekad nepai
ma nė cento. Naujienos jai yra 
dėkingos, kaip dėkingi yra ir 
gausus skaitytojai

lumos dirbo ir Sofija Adomaitie
nė. Ji buvo pasižadėjusi dirbti 
ori e registerio, bet ne Adomai
tienės charakteriui. Kai mato, 
kad reikia padėti šeimininkei 
prie kitu darbų, jos raginti ne
reikia. Stoja, ima, šluosto, dėsto 
ir padeda atlikti būtiniausius 
darbus. Ji taip pat atsisakė imti 
bet kokį atlyginimą už ilgos die
nos darbą. O anais metais ji 
Naujienoms nupirko net dideli 
elektrinį šildytuvą kavai gamin
ti. Jame virtą kavą žmonės ir 
praeitą sekmadienį gėrė.

Išalkusius guviai aptarnavo 
J ūra Kaunienė, nekreipdama dė
mesio į didelį virtuvės karštį ir 
besiverčiantį prakaitą. Pasku
bomis lėkštes pildė ir maistą ne
šė, kad tiktai sutrumpėtų prie 
virtuvės lango laukiančių žmo
nių eilė.

Prie mažojo baro nuo pat ryto 
dirbo Ksaveras Kaunas, Vincas 
Mankus ir pora pagalbininkių, 
Pardavinėjo degtinę, vokišką, 
vietos gamybos alų ir kitokius 
gėrimus.

Anksti atsirado ir Emma Pe- 
traitienė, visą laiką dirbusi prie 
didžiojo baro, tvarkiusi regis- 
terį ir padėjusi pardavinėti. Prie 
didžiojo baro anksti atsirado 
Juozas Skeivys, Elenonora Lu- 
kienė, Kazys Bielskis, P. Aglins
kas, G. Mališauskas ir kiti. Visi 
įdėjo ilgo ir sunkaus darbo die
ną ir visiems Naujienos yra dė
kingos. Reporteris

Automobiliuose juostos 
bus visiems privalomos
Federalinė valdžia rugpiū

čio 1 d. pasiūlė, kad Įstatymo 
keliu visi motoristai — vairuo
tojai visose JAV-bėse užsiseg
tų saugumo juostas. Tuo tiks
lu bus išleistas Įstatymas, kurs 
turėtų pradėti galioti visose 
JAV-bėse nuo ateinančių metij 
balandžio mėnesio .

Transportacijos departamen
to pasiūlytuose trafiko saugu
mo standartų pakeitimuose nu
matyta leisti motorvežimių vai
ruotojams sukti dešinėn rau
donomis šviesoms esant prieš 
tai automobilį pristabdžius.

Federaįiniai Įstatymai jau 
dabar reikalauja, ka dvisi nau 
jieji automobiliai privalo turėti 
saugumo juostas (diržus), bet 
tas potvarkis iki šiol nebuvo 
priverstinai vykdomas.

6 d„ 
atveš 
Išva- 
nuo

— Į Lietuvos Dukterų Drau
gijos pikniką rugpiūčio 
sekmadienį, Bučo sode 
svečius vienas autobusas, 
žinos 12:00 vai. diena
Lietuvių Auditorijos. 3133 So. 
Halsted St., kas 5 minutės su
stodamas: Archer ir Western 
Ave., 43 ir California, 47 ir 
California, 51 ir California, 63 
ir California ir prie Lietuvos 
Dukterų D-jos namo, 71-ma ir 
Fairfield kampas. Iš pikniko 
išvažiuos 7:00 vai. vak. Auto
busas į abi puses—$2.00. (Pr)

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

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių R.ikia

REIKALINGA LIETUVE MOTERIS 
draugystei — kompanijai su vyres
nio amžiaus moterimi. Gyventi vie
toje. Duodamas kambarys, išlaiky
mas ir atlyginimas. Nereikia dirbti 
namų ruošos darbų, nei virti. Skam
binti vakarais. Tel. 543-5334. ,

REALESTATE
FURNITURE ANO FIXTURES 

Rakandai ir (rengimai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

parduodami
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

•V% iki nuolaida. Galima pirku 
ialimis ir išsimokeunai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTH WEST ELTCNnURE CO.

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMI 2% kambariai su
augusiam vyrui arba moteriai. Tei
rautis iki 7 vai. vakaro.
Tel. CA 54995.. Po 7 v. v. 776-3727

IŠNUOMOJAMAS 4 kambarių butas 
su baldais vienam arba dviem suau
gusiems asmenims Cicero j e.

TeL: OL 24881.

— Rugpiūčio 9 d. 7:30 vai. 
vak. Marquette Parke prie Da
riaus ir Girėno paminklo bus 
viešas ir. nemokamas koncer
tas. Vasaros metu koncertus 
Įvairiuose parkuose ruošia Chi
cagos Parkų distriktas bendra
darbiaudamas su Muzikų fede
racijos 10 - 208 skyriumi. Tą 
pat dieną 7 v. v. toks koncertas 
aus Lawndale parke, 4247 W. 
31st St.

— Mokytojų ir Jaunimo sto
vykloje rugpičūio 6 -13 d. Dai
navoje tarp kitų pedagogikos 
temų bus plačiai paliesti ne
mokančiu lietuviškai mokymo 
reikalai ir metodai. LB Švieti
mo taryboje šis klausimas bu
vo gyvas ir Įvairose mokyklose 
atsiekti pasigėrėtini rezulta
tai, daugiausiai naudojant Ber- 
litzo metodus. Donelaičio ir 
Gage Parko lituanistikos mo
kyklose sėkmingai veikė ne
mokančių lietuviškai klasės. 
Jos veiks ir ateinančiais moks
lo metais. Domintis tėvams ir 
vaikams, gali kilti lietuvybės 
renesansas. ,

— Simonas Galzin, Kenosha, 
Wis., ilgametis Naujienų skai
tytojas, atostogauja Philips, 
Wis. apylinkėje pas p. R. Zala
torienę. Ilgus metus jis turėjo 
biznį Town of Lake apylinkė
je. Po atostogų žada grįžti i 
Chicaga.

— Jurgis Janušait is, žurna
listas ir visuomenininkas, LŽS- 
gos c. valdvbos ižd., šiandien 
švenčia 60 metų amžiaus su
kaktuves. 1

— Stud. Robertas Selenis, 
31,532 Groesbeck, Freser. Mich. 
48026, atstovauja Lietuvių Jau
nimo Informacijos centrą ir 
žurnalą ‘Lietuviu Jaunimas”, 
P. O. Box 8992, Boston, Mass. 
02114. Jis taip pat dalyvauja 
Detroito Lietuviu Organizacijų 
Centre, žurnalistų sąjungoje 
ir vietos jaunimo organizacijo
se.

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

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

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

4. & L. INSURANCE i REALTY

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. S67.500.

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

INCOME TAX
4645 Sa. ASHLAND AVE.

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

SAVININKAS PARDUODA Marąuet- 
te Parke 6 kamb. mūrą su 3 mieg.. 
1% vonios, 2 mašinų garažas. Įreng
tas beismantas su baru. Daug prie
dų. Tel. GR 64113.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progom*.

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

Real Srtate. Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitoki blankai.

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

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Ts'soml šuto motorai, stabdžiel, 

tvne-ups Ir ♦. t.
4124 So. CALIFORNIA AVĖ.

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

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

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

MŪRINIS BUNGALOW 
riu — 2 miegami. / 
šildymas. Garažas, 
riai. naujai išdažyti, 
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 
metų.
pas.
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

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

TEL. 436-7878

5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

3 miegami, 10 
Labai gražiai įrengtas skle- 

Garažas. Gražiai aptvertas ir

| DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI 
j YRA GERIAUSIA DOVANA
* Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as- 
I meniskai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų, 
j Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą, 
f Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
I Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu- 
I pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
I šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
I ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
I Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
I progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
I jų kieta, ideologine veikla.
1

Antinas Rūkas, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori- 

I jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
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 
5>asaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
os. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 

kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigytų prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pailųiti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, (Lt. 60608

f NAUJIENOS, CHICAGO », ILL — FRIDAY, AUGUST 4, 1972

— Jones Aukšt. Komercinė 
Mokykla. 606 So. State St., at
dara susipažinimui ir informa
cijai nuo ryto iki 3 vai. Joje 
einant aukšt. mokyklos kursą, 
galima išmokti Įvairių specia
lybių. Mokykla yra valdinė, už 
mokslą nereikia mokėti. Šie
met ten bus priimama 600 mo
kinių iš Įvairių miesto apylin
kių.

— Tom Janulis taip pat Mike, 
Tony ir Phil Prafapas žaidžia 
Bridgeporto apyl. jaunučių beis 
bolo komandoje Yankees, ku
ri ir šiemet yra pirmaujanti 
lygos rungtynėse. Komandą 
globoja Union Fed. Taupymo ir 
Skolinimo b-vė.

4. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininkų. Kai 

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

TEL. — 776-5888
Anicetai Garbačiauskas, sav

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, <045 Archer 
Chicago, 111. 6O63X Tel. YA 7-59M

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBES
Pardavimas Ir Taisymas

2646 WEST <9th STREET .
Tel.: REpubllc 7-1941

help your 
HFART FUND”
help your HEART

*★★★★★**★★**
HELP STRENGTHEN 

AMERICA'S PEACE POWER 
BUY U.S SAVINGS BONDS

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS
8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 

niūras. 2 vonios. įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-cios ir Kedzie. 
$32.000.

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

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

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

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

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

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

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

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marauette Parka. $10.000.

2 BUTU beveik naujas^mūras. 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
oriso. $37 500.

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

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

STORE & 
4 APARTMENTS 
2914 WEST 63rd ST.

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

home insurance
Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St.

GA 4-8454




