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Egiptsa reikalauja, kad sovietu valdžia 
pasiaiškinty dėl Artimyjy Ryty politikos

PEKINAS. — Amerika gali būti skaudžiai nubausta. — pa
reiškė premjeras ču Enlajus. — Kinija atidžiai seka Amerikos
lakūnų bombardavimus šiaurės Vietname. Amerikiečiai kiekvie
ną dieną darosi vis drąsesni ir artėja prie Kinijos — Vietnamo 
sienos. Kinija neleis amerikiečiams skraidyti Kinijos erdvėje.

Arabai tiki, kad Libijai susijungus su Egiptu bus sudaryta stipri arabp valstybė. Libija yra tur
tinga alyva, Egiptas yra padaręs pažangą technikoje.

Tvanku, galimas lietus. 
Saulė teka 5:59, leidžiasi 7:53.
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AMERIKOS LAKŪNAI VĖL KERTA 
ŠIAURĖS VIETNAMU!

Buvęs valstybes gynėjas kaltina Hanojuj 
buvusį Ramsey Clark ir sen. McGovern

SAIGON AS, Vietnamas Komunistams pradėjus pulti nau
jai užimtas vietnamiečių pozicijas Quang Tri srityje, Amerikos 
lakūnai šiandien gana smarkiai bombardavo šiaurės Vietnamo 
karo medžiagos sandėlius ir pafrontėn siunčiamus karius.

Vietnamo prezidentas Thieu 
įspėjo -krašto gyventojus ir 
karo vadovybę, kad galima 
laukti naujų priešo puolimų. 
Amerikiečiai traukia savo ka
ro jėgasišVietnamo, tuo tarpu 
Šiaurės Vietnamo karo vado
vybė siunčia vįs~ didesnius kie
kius karo medžiagos ir dau
giau karių į pietus. Preziden
tas mano, kad komunistai gali 
pradėti puolimus kitose fronto 
vietose.

Priešą puolė galingieji lėktuvai - ’
Amerikos aviacijos, prane

šimas sako, kad šiandien ryte 
pri.ešą puolė. £ patys galingieji 
Amerikos lėktuvai.-

Pafrontėje esančius karius 
apšaudė, nuo lėktuvnešių paki
lusieji Amerikos lakūnai, bet 
didesnes komunistų karo jėgų 
koncentracijas apšaudė stra- 
tosferiniaį bombonešiai. Ma
žesnieji lėktuvai padarė .300 
skridimų, o patys galingiausie
ji vakar padarė 150 skridimų.

Kritikuoja naujus demokratų

WASHINGTON,'D- C. — Bu
vęs valstybės gynėjas John 
Mitchel kritikuoja naujus de
mokratų partijos vadus dėl jų 
santykių su priešu. Įtakingas 
demokratų partijos Ramsey 
Clark susidėjo su Varšuvoje 
veikiančiu komitetu Amerikos 
nusikaltimams aiškinti šiaurės 
Vietname, o sen. McGovern be 
pagrindo kritikuoja preziden
to Niksono vedamą karo politi-

sovietų šokėjus
NEW YORKAS. — Du jauni 

vyrai Abram Malek ir Joseph 
Klein 18 metų amžiaus, vaidi
nimo metu Metropoltian ope
roje sviedė kraujo pripiltus 
maišelius į sovietų ukrainiečius 
šokėjus.

Netukus nežinomas balsas 
paskambino UPI biurui pa
aiškinant, kad tai buvęs Ame
rikos žydų protestas prieš žy
dų persekiojimą Sovietų Są
jungoje.

GEORGE ROMNEY RIMTAI ĮSPĖJO
PREZIDENTĄ RICHARD NIKSONA

Suimti kraštutiniai dešinieji, planavę nužudyti 
Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentą

WASHINGTON, D. C. — Namų statybos ir miestų planavi-
•mo sekretorius George Romney labai rimtai įspėjo prezidentą 

Aktyvistai žydai sovietų re- Niksoną dėl labai didelio žmonių nepasitenkinimo.. Tvirtinama, 
prezentantus aplaistė savo kad sekretorius Romney yra pasiryžęs atsistatydinti, jeigu prezi- 
krauju, pridūrė pranešėjas.) dentas neatkreips renkalingo dėmesio į nuo liūties nukentėjusių 
Sovietų kultūra negalinti būti gyventojų skundus.
proteguojama New Yorko sce
noje, kai žydai žūsta sovietų

vienas 
vienas

Derek 
važiuo-

Romney yra Įsitikinęs, kad

KINAI LABAI ATIDŽIAI SEKA 
BOMBARDAVIMUS VIETNAME

Tvirtinama, kad Hanojuj 
Ramsey Clark keliais atvejais 
kalbėjo prieš prezidento Nik- 
sono nutarimą bombarduoti 
Šiaurės Vietnamo karo cent
rus. Hanojaus radijas skelbė 
Ramsey Clark pasakytas kal
bas.

Clark tvirtina, kad išmestos 
Amerikos lakūnų bombos pa
lietė kelias užtvankas. Jis nie
ko komunistams nepriminė 
apie įsiveržimą į Pietų Vietna
mą ir Quang Tri miesto išgrio- 
vimą. Mitchel priminė, kad 
Ramsey Clark prezidento John- 
sono kabineto buvo valstybės 
gynėjas, o dabar jam jau tiek 
susimaišė sąvokos, kad jis ne
beskiria, kur yra priešas ir 
kur yra draugai.

Amerikiečiai dar nėra gir
dėję, kad anksčiau buvęs ka
bineto narys važinėtų į priešo 
teritoriją ir sakytų priešui nau
dingas kalbas.

koncentracijos stovyklose. “Pro P^^ntas gali rinkimus pra- 
testuojame taip pat'prieš sovie- J„elgu rylŲ Penns>-!«-
tu sveikatos ministerio Boriso,n,Jos ,r. Connected valstijų 

..gyventojams nebus suteikta 
parama.

;; Nepasitenkinimu naudojasi 
politiniai priešai

Sekretorius Romney važinė
jo po visas sritis, kurios labiau
siai nukentėjo nuo lietaus ir 
baisių Agnes atneštų audrų. 
Vietomis išgriauti namai, nu- , 
nešti laukai, padaryti milijo

ne- miniai nuostoliai. Romney pa- 
mokratų partijos konvencijo- ty^ kad apdairus Pennsyl- 
je addermonas W. Singer bu-p-anijos gubernatorius Sharp 
vo nepaprastai geras juodųjųišnaudoja nepatenkintų žmo- 

; Jacksono drau- njų. nuotaikas prieš prezidentą 
ir visą respublikonų partiją.

Jii sant^lx a e t Vietomis piktos moterys net
mi, kad demokratų partijos kalbėti nenorėjo su reikalų iš- 
konvencijoje jiedu dalinosi 59 Hrti atvažiavusiu sekretorium 1 « • • • 1 •

Petrovskio vizitą, kuomet žy 
dai sovietuose miršta badu ir 
negaudami mediciniškos -glo
bos”, pridūrė nežinomoji pra
nešėja telefonu. >

su Jesse Jacksonu
CHICAGO, ILLINOIS. -

kunigo Jesse 
gas.

delegatų pirmininko pareigo
mis. Vienos Sesijos metu- pir- 
minikavo Singeris, o antrosios 
— Jesse Jackson.

Dabar abiem teks eiti į teisė
jo Covelli salę ir aiškintis, ko-

laimėti, jeigu rytų Pennsylva- VALIAUSIOS ŽINIOS

[ Auto nelaimė
CHICAGA. — Penktadienio 

vakre Tinley Parke dviem au
tomobilistams susidūrus 
vyras buvo užmuštas ir 
vaikas sužeistas.

Policijos pranešimu, 
Deeter, 31, vienam
jant Oak Park Avenue šiaurės 
kryptimi į jo automobilį atsi
trenkė 167 gatve šiaurės kryp
timi važiavęs Joseph Ulevi
čiaus, 48, vairuojamas automo
bilis, Deerek'. nugabentas į 
South Suburban ligoninę Ha
zel Crest, po kelių valandų 
mirė. Ten pat nugabentas su- 
žesitas Ulevičiaus 5 metų vai-

♦ Washingtone plačiai ko
mentuojamas Kinijos valdovų 
grasinimas,, ba^tL Ameriką. dėl įkas, Joseph.. JohiK,..

WASHINGTONAS, D. C. — 
Amerikos karo vadovybė la
bai blogai jaučiasi, kai išaiš
kino, kad į Pentagoną ir kraš
to apsaugos departamento ati
džiausiai saugomus centrus 
įsibrovė šnipas. Apdairus šni
pas pasigamino dirbtinus pa
žymėjimus ir su jais galėjo 
įlįsti veik į kiekvieną kambarį. 
Viename kambaryje yra karo 
vadovybės atidžiai saugoja
mas kompiuteris. Pasirodo, 
kad šnipelis ne tiktai įėjo į 
minėtą kambarį, bet išbandė, 
kaip tas kompiuteris veikia. Jis 
paleido kelias žinias, pasidarė 
filmus ir išsinešė.

Karo vadovybė imsis prie
monių geriau apsaugoti Pen
tagono svarbesnius centrus.

Kinija neleidžia sovietų lai
vams iškrauti į Haifangą atvež
tos karo medžiagos, bet ji lei
džia lenkų ir vokiečių laivams 
tą medžiagą iškrauti. Vėliau 
iškrautoji medžiaga geležinke
liais gabenama į šiaurės Viet
namą. Amerikiečiai išgriovė 
iš Kinijos einančias geležinke
lio linijas.

Jungtinių Tautų gen. sekre
torius Kurt Waldheim kalbė
damas bankete, kurį jam iš
kėlė Kinijos užsienių reik, 
ministeris Chi Peng - fei, savo 
kalboje skatino valstybes baig
ti ginklavimosi lenktynes, nes 
sritiniai karai darosi kaskart 
pavojingesni pasaulio visu
mai.. ’

šiandien mes gyvename ga
dynėje, kur taika bėra palai
koma tik masinės destrukcijos 
ginklų baime; taika pastatyta 
ant karo”.

Romney.
Policija suėmė neapdairų 

seržantą

NEW YORK, N. Y.— Polici- 
Ija suėmė neapdairų JAV ko

dėl jie nepaklausė teismo įsa-(riuomenės seržantą Andrew 
kymo, vyko į Miami ir apgavo p Toppling, kuris nepaten- 
demokratų partijos vadus. Da- kintas prezidento Niksono už- 
bar aiškėja, kad juodu ir vie- vienio politika.
nas kitą apgaudinėjo. F— 
šiai elgiasi visi smulkūs politi
kai 
išsigarsinti.

norintieji labai greitai

Pana-j jjs fouv0 toks neapdairus, 
kad savo pageidavimą nužu
dyti prezidentą išpasakojo FBI 
agentui ir kvietė jį prisidėti 
prie nužudymo. Seržantas da
vė FBI agentui visą tūkstantį 
dolerių, kad tiktai jis prisidė-

Britai nori tartis 
su Uganda

ENTEBE, UGANDA. — Bri
tų valdžia prašo Ugandos pre
zidentą pradėti pasitarimus 
dėl nutarimo išsiųsti iš Ugan
dos 80,000 britų piliečių.

Dabartinis Ugandos prezi
dentas įsitikino, kad iš Indijos
prieš dešimtmečius atvykusie
ji ir Ugandoje prekiaujantieji 
birtų piliečiai yra nenaudingi.

Mokės savo vyrui po $2.500
LOS ANGELES, Cal. — Nan

cy O’Neill sutiko buvusiam sa-'t; prie pasikėsinimo. Seržan- 
vo vyrui James mokėti kiek- tas Toppling priklauso prie 
vieną mėnesį po $2,500. Tur- pačių dešiniausių politikų, ku- 
tinga mineralinių gėrimų ga-Į rie negali pakęsti prezidento 
mintojo duktė gražiai su savo Niksono bandymų rasti bet ko- 
vyru gyveno, kol nepaveldė- kią bendrą kalbą su Rusijos ir 
jo 43 milijonų iš mirusio tėvo. Kinijos komunistais.
Gavusi pinigus, ji panoro vyro 
atsikratyti ir pareikalavo sky-’lerių užstatą, 
rybų. Kad jos skyrybos būtų norėtų išeiti laisvėn iki teismo, 
sklandesnės, tai ji sutiko bu-j Suimti ir kiti dešiniųjų orga- 
vusiani savo vyrui iki gyvos^izacijos nariai, 
galvos kiekvieną mėnesį mo
kėti po $2,500. Abiejų pusių 
advokatai sutiko priimti šias 
sąlygas, skyrybos bus garan
tuotos.

bombardavimų Vietname, ču 
Enlajus nepasakė, kas ame
rikiečius baus. Washingtonas 
nenorėtų tikėti, kad kiniečiai 
bandytų dar daugiau įsivelti į 
Vietnamo kovas.

♦ Egipto laikraščiai plačiai 
komentuoja prezidento Sadato 
pareiškimą dėl rusų politikos 
Artimuose Rytuose. Kremlaus 
atstovai prižadjo Šariatui mo
dernių ginklų karui vesti bet tų 
ginklų neduoda. Šariatas neno
rėjo tikėti kad rusai būtų galė
ję jį apgauti. Jis pasiuntė dar 
vieną atstovą į Maskvą šiam 
klausimui galutinai nustatyti. 
Kai paaiškėjo, kad rusai negali 
duoti egiptiečiams ginklų, tai 
Šariatui visai nereikalingi ir 
rusai. Jis liepė patarėjams tuo
jau išsikraustyti, o dabar ruo
šia įsakymus ir kitiems rusams 
išvažiuoti. Kaire ir Aleksandri
joje rusų kareiviai pradėjo er
zinti egiptiečius.

Alžirijos vidaus reikalų 
ministerijos pareigūnai iškrėtė 
Amerikos panterų centrą ir su
ėmė tame name rastas visas 
panteras. Suimtieji dar ir šian
dien tebesėdi kalėjime, nors 
daromas didelis spaudimas, kad 
juos paleistų. Panteros rengiasi 
nešdintis iš Alžirijos į Afrikos 
centrą.

Ulevičius, gyv. 5151 Aldersy- 
de Rd., Oak Park, kaltinamas 
nesustojęs priegatvių intersek- 
cijos. Rugsėjo 13 d. turės stoti 
i teismą.

ISLAMBADAS. Pakista
no valdžia nutarė paleisti j Jais-, 
vę 6,850 civilių indų, kurie bu
vo internuoti gruodžio mėnesį 
per karą su Indija dėl Benga
lijos. Pakistano valdžios at
stovas pareiškė, kad tai yra 
nutarimas, nepriklausomas nuo 
Indijos valdžios laikysenos ir 
to nutarimo svarbiausias mo
tyvas esąs humaniškumas. Pa
leistieji galėsią grįžti į Indiją be 
jokių kliūčių.

Teismas paskyrė 500,000 do- 
jeigu Toppling

PRINCETONAS, N. J. — Jo
sifo Stalino Džugosvilio duktė 
Svetlana Peters persiskyrė su 
vyru ir grįžo į namus, kuriuo
se gyveno prieš ištekėdama už 

Čia gyvens kartu suBritai nebežino, kur ištrem- Peterso.
t 

tuosius padėti. Prašys, kad savo ir Peterso 15 mėnesių am-
Uganda jų neišsiųstų. Ižiaus dukraite Olga.

CTA BOSO AUTOMOBILIS
CHICAGA. — Automobilis, 

kuriuo važinėja Chicagos Tran
zito administracijos (CTA) bo
sas Michael Cafferty, yra pasi
tyčiojimas iš CTA “taupumo po
litikos”, pasakė miesto (50 war- 
do) aldermanas Jack Sperling. 
CTA boso Chrysler automobilis 
kaštuoja $7,200. Sperling pa
reiškė nusistebėjimą, kad CTA 
iš skolų neišbrendant jos virši
ninkai švaistosi pinigais, kurie 
lupami iš Chicagos publikos už 
važinėjimą CTA susisiekimo 
priemonėmis.

su mmi-sijonais
VATIKANAS. — Kovai 

nuogomis kojomis įvesti juodi 
ilgi nyloniniai apsiaustai su 1 sovietų valdžia, 
bašlikais pasirodė praktiški ne 
tik doros, bet ir medžiaginiais 
sumetimais.

Prie įėjimo į šv. Petro bazi
liką yra padėta krūva tokių 
apsiaustų ir 6 kalbomis iška
binti plakatai. Viename paaiš
kinama, kad trumpais sijonais 
ir trumpomis kelnaitėmis įėji
mas draudžiamas, antrame iš 
anksto padėkojama už auką 
apsiaustu pasinaudojus.

Turistų tvirtinimu, naujovė 
kare su nuogumu apsimokanti.

su

“Mano vizitas vyksta svar
biu istorijos momentu”, kal
bėjo jis, “kupmęt mes galime 
ma'tyti užtikrinančias tenden
cijas lirikui tarptautinės gink
lų kontrolės.

KAIRAS, EGIPTAS — Egip
to vyriausybė pareikalavo, kad 

jau atšaukusi
svarbiausius patarėjus , pasi
aiškintu dėl tolimesnės sovietu 
politikos Artimuose Rytuose. 
Šariatas jaučiasi apgautas. Kai 
jis įsitikino, kari rusai neduos 
modernių ginklų karui baigti, 
tai jis liepė rusams patarėjams 
išsikraustvti.

LIETUVIU, LATVIU, ESTU PROTESTONU 
ATSIŠAUKIMAS

Estų ir latvių evangelikų liuteronų bažnyčios arkivyskupai 
Konrad Veem ir Arnolds Lūsis ir lietuvių evangelikų liuteronų 
bažnyčios senjoras Ansas Trakis neseniai nusiuntė Pasaulio Baž
nyčių Tarybos Centro Komitetui atsišaukimą dėl krikščionių per
sekiojimo ir visiško žmogaus teisių sutrempimo Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje.

Atsišaukime be kita rašoma: 
“Jei padėtis buvo skaitoma 
kritiška 1959 metais, kuomet 
latvių tautos gyventojų iš 75.5% 
(1935 metais) sumažėjo iki 62 
%, ji pasidarė dar kritiškesnė 
1970 metais, kai šis nuošimtis 
nukrito iki 56.8% Estijos gy
ventojų taip pat smarkiai su
mažėjo. Dar 1931 metais estai 
sudarė 93 nuošimčius savo gy
ventojų, o 1959 m. tas nuo
šimtis jau buvo nukritęs iki 
75%, o dabar besudaro 67%.

Lietuvoje padėtis atrodo yra 
katastrofinga. Net kariuome
nės jėgos buvo panaudotos nu
slopinti naujausią lietuvių pro
testo sąjūdį Kaune.

Dabar, Europos saugumo 
konferencijai artėjant, mes 
šaukiamės į Pasaulio Bažnyčių 
Tarybos Centro Komitetą:

1. Kad būtų paskelbta, jog 
P. B. T. (Pasaulio Bažnyčių Ta- 
yrba) yra priešinga Rusijos 
aneksijai buvusių nepriklau
somų Estijos Latvijos ir Lietu
vos respublikų.

2. Kad būtų paskatinti Eu
ropos Saugumo Konferencijo
je dalyvuasiantieji vyriausy
bių atstovai iškelti Baltijos 
klausimą ir nurodyti į mažųjų 
tautų tragišką padėtį dvide
šimtajame šimtmetyje; tautų, 
kurių likimas yra atsidūręs 
rankose daug galingesnių kai
mynų, kurie atrodo daug nesi
varžo jas paaukoti savo tiks
lams siekti.

3. Kad būtų skatinama at
statyti Estijos. Latvijos ir Lie
tuvos respublikų nepriklauso
mybė ir apsisprendimas.

Bet Egipte yra dar didokas 
rusu skaičius. Rusai valdo 
priešlėktuvines patrankas, ku
rios saugo Egipto lėktuvus. Ru
sai turėjo apmokyti egiptie
čius, kaip tas patrankas nau
doti, bet iki šio meto rusai 
egiptiečių neapmokė. Rusai 
prižadėjo daryti spaudimą į 
Izraelį, kad pastorojo jėgos 
būti] atšauktos iš Sinajaus, bet 
rusai to nepadarė. Egiptiečiai 
nori žinoti, kodėl rusai nepil
do Naseriui ir Sadatui duotų

■*> Čekoslovakijoj komunisti
nė spauda pradėjo naują kam
paniją prieš Aleksandrą Dub- 
čeką ir jo planus čeku pramo
nei atgaivinti.

Buvusi šokėja Neile Adams grįžo j 
vaidyba ir dabar dalyvauja su Buri 
Reynolds naujai sukamame filme



kaįjąijgjaį Wilkes Barre
Uragąnąs AgRes a|nešė gamtos katastrofų 

didžiausių visoje Amerikos istorijoje
PO PUSANTRO MĖNL^jO 
ŽMONĖS TEBf^A KAIP 

APSVAIGĘ"

Ankstybiesiems lietuviams 
ateiviams labai gerai žinomas 
Wyoming Slėnys abipus Sus
quehanna upes, Pensilvanijos 
anglies kasyklų ra jone j po di
džiųjų Agnės uragano atneštų 
audrų, liūčių ir tvano, ištiku
sio biržejio 23 — 24 dienomis, 
tebėra perblokštas ir žmones, 
didžiausioji dalis likę be savo 
namų ir pastogės tebevaižkšto 
išverstomis ir užverstomis gat
vėmis kaį|) apsvaigę.

Jau arti du mėnesiai kai sire
nų riksmo sukelti apie 60,000 , ' . p* . <«i -.vžmonių leidosi bėgti viską pa
like — į’kalnus, 'ir tūkstančiai 
liko benaniiai, tūpsiančius te-

do tik keletas, — viso šeši, bet 
žiaurus sunaikinimas dirbtu
vių, parduotuvių, namu, nuo
savybių Įr daiktų, dėl to nete
kimas darbų ir uždarbio, pra
radimas "vii ties ir viso amžiaus 
planų yra pati didžioji tragedi- 
^<-4 .. .4 I

pietinėje Wilkes Ęarre daly
je ir Kingtonę namai nuplėšti 
nuo' savo pamatų tepėra išne
šioti ir išmėtyti gatvėse ir lau
kuose, vienas namas net pa
mautas ant telefono stulpo! 
Cparlęs gatvėje* Rilkes Barre, 
du namai suplokštinti, kiti du 
‘‘i]sisr’f krateryje, kurį iškasė 
vanduo, prasilaužęs per upės 
užtvankas prasimušęs pro kitų 
namų apačią.

Dar klaikesnis vaizdas yra 
Port vardo kapinėse, 

esančiose 4 mylios aukščiau 
Wilkes Barre. Dar 18-rrie šimt
metyje įsteigtose kapinėse ’"il
sėjosi daugiau kaip 6,000 miru
sių žmonių kaulų, jų tarpe pa
sižymėjusių' ir vieno' Pensilva
nijos gubernatoriaus Henry Mor 
to HoyL Užtvankas pralaužęs 
vanduo su neišpasakyta jėga iš
vertė per 16 pėdų sukaltas plie
no’ plokštės ir prasirausdaiuas 
pro7jų apačią pačias plokštes 
išmetė lyg šipulius, lą patį 
vandens galybė padarė ir-su že 
mėje gulėjusiais karstais, skliaū 
taiš' ir ’mauzoliejais/* “Mačiau 
nuo astuonių iki dešimties pė
dų "bangą nešant karstą, kurs 
ant jos suposi ir' nardė, kaip 

į kokia plaukimo lenta”, kalbė- 
'tjb'visą' kapinių destrukciją šte- 

Pridąrytų nuostolių statisti- bėjęs jų"sargas Novakas. Tva- 
ka yra pritrenkianti. Tinkamo • nas išvertė ir nusinešė daugiau 
ir laiku, suspėto duoti pavojaus kaip 2000 karstų, iš kurių jau 
signalo cįėka, žmonių nusken-’vienas tūkstantis’ jau atrastas

bemaitina Raudonasis Kryžius, Forty 
kiti tūkstančiai tebęnakvoja 
troškiose mokyklose ir bažny
čiose. Ant rankų pirštų galima 
suskaityti iki šioj vargingai at
sikūrusias piznio įmonėlės, bū
tiniausių reikmenų ir maisto 
krautuves, tk’i paskutinių die-, 
hų miesto centre nė vienas res
toranas ar užkandinė dar ne
buvo atsidarė. Nuosavybėms 
padarytų nuostolių - Wyoming 
slėnyj e skaičiuojama tarp L’pu“ 
sės ir trijų ketvirtadalių bilijo
no dolerių. Rimtai" "prisibijo- 
nia, kad be dideles federalinės 
pagalbos šis slėnys šioje gent- 
kartėje nebeątsistatys. I.

BLOGIAUSIA *KAD 
ŽMONĖS ’ NEBEjŪRI 

'VILTIES

atrodo Wilkes Barre gatvės ir namai su išneštais pamatais.

c
į RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA

Naujienose galima' gauti puikių knygų, kurios papuos bet kokią 
• knygų spintą ar lentyną: -- ’ rasa-

K, Bielinis, PEIKTI Ę4I METAI, gražiai įrišta, 592 pusk
K. Bielinis, D IENOJ ANT/ gražiai įrišta, 464 pust_______ *
Prof/Vacį] BirSska, ALEKŠANDRYNAS?Ytomas, gražiai

I ** įrištas, *43^11 pūsi. __L—______-

’’ISTORIJA; rdališ/208 pusi įrišta — ^00? minkštais 
viršeliais — $2,00; IT*dalis, 225' just/ įrišta k-2r$3,00,

$6.00

5” v .
$7 je

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KHYGC 
^^iCTrtDt TA" , —

viršeliais — 
minkštais viršeliais _________________________

Dr. iS 'Grinfūs, ATŠlMlNlMAI IR MINTYS, 1 tomas, 300 p.
Prof. S.' Kairys, KIETUVA“ BUDO,' gSa^hTįrištai
Juozas Liūdžius, RAŠTAI,'250 pusi.-L—i_—
Pf Ličdžiuvienė, AĮSIMI^įMAĮ APIE JU^ZA LIŪLIŲ,

S. Mlehtlsonas, LIETUVIU IŠEIVIJA'AMERIKOJE; 297 p.
* įrišta — '35.00 minkštais viršeliais —.2.

Or. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai-įrišta 968 
pušl.\l! dabar tik :T ' L ~

$3,00,
W- 
$2.00 
$5.50

$4.0C

$10.00

1739 So. Halsled SU, Chicago 8, Ill. — Telef. HA 1-6100

VlU
Čia

ir perkeltas i Franklin mieste
lio kapines.'

Daug nuosolių padaryta Wil
kes Barre kultūros židiniams. 
Sunaikintos kelios mokyklos ir 
dvi kolegijos — Wilkes if King. 
Vienai tik Wilkes kolegijai pa
daryti nuostoliai siekia $10,000, 
000... Kings kolegijos nuosto
liai siekia tarp 2,5 ir 3 milijo
nų. Visame slėnyje didžiausia 
viešoji biblioteka neteko 85,000: 
knygų ir visų žurnalų; nuosto
liai siekia §900,000. Įdomu, kad 
niio tvano nukentėjusiųjų tar
pe didelė dalis žmonių yra sė- 
no amžiaus — arti 11,000 turin
čių 65 metus amžiaus ar dau
giau. Šitie sudaro slegianti 
vaizdą, sėdėdami kur įmany
dami 'arčiau Raudonoj o Kry
žiaus, be ūpo, be vilties ir be

X-... ♦ -»'T • "■ateities. _ .
....

NUKENTĖJUSIEMS _ 
PRITRŪKO’ ‘KANTRKBĖS

, . t - - '■ 'T - • *

šiomis dienomis į Wilkes 
Barre buvo atvažiavę federa
linis hutų ir miestų gerinimo 
sekretorius George Romney ir 
Pensilvanijos gubernatorius 
Milton Sharp, kurie spaudai ir 
susirinkusiems žmonėms sten
gėsi pranešti ir paaiškinti ką 
vyriausybe daro kad galėtų pa
greitinti pagelbą tvano aukoms 
Wyoming slėnyje. Tačiau pra
nešėjai nė tik su klausytojais, 
bet i/savo tarpe susibarė.'

7 jį f p J

jsl., kaina 5 dol. Ap- 
•'bolševikus- if jos fi«-

Lietuviams reikąįinga literatūrą
Kiekvienas lietuvis, Kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gėrbuvis, privalo susipažinti ršu žemiau išvardintomis knygomis, 
sumineia& Knygas galima * užsisakyti "Naujienose;1 r * 
J’' '■* '1 ifri
Liudas Dovydėnas, MES VALGYSIM PASAULĮ. Atsiminimai Ir

I- intymus* duomenys apie bolševikmetį rIdetuvoje~ H.dviejuosė - tomuose, 
i Kainuoja pb 4'cfoi. tomas, juosė yri 517 psL--<
■ 9^ : y i * <**r» f * -rr?? /n; ' ir* ęsč

Jurgis Gliaudą, SIMAS, platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
I Kudrrkūš pabegiiną ir jd išdavimą-riisams. Tragedija įvyko bendra-
■ darbiautoju-iT’tiKų statytojų su ' sovietais sukeltų mitų miglosė fc^iė 
Į besikeičianti komunizmą. 158 psL;‘kaipa 3 dol.
1 ‘ Jurgis Gliaudą/AGONIJA. Romanas, 408 
Į rašoma Lietuvos^yrfattšybėš kapituliacija pnt 
J rtu elgesys tragiškose ’dienose. —
f Stefanija Rūkįenė, GRĮŽIMAS Į LAISVI. Sibiro tremtinės atsi

minimai,’parašyti* ramiu, klasišku“ stiliufni apie sunkią pavergto Iretti- 
i vio daną. Aprašymo būdas ir štilius prilygsta goriausiems garsiosios 

rašytojos Pearl Buck kurmiams. 526' peL, kietais - viršeliais, kai- 
I nuoja b dol.

' Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
I ožiam Lietuvą,- bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių- stoyyK- 

iteė, VorTetijdje.ts 2?3 psl./kietais drobės viršeliais, kaina7 4 dotn'r* 
^ j. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu'aprašyta 

J pasKdtines^rrėpriklrftrsoniOs “Lietuvos dienos' ir vaiaridoš, kurtose yfa 
u>rysKejęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 

3 asmenų. 270 psl., ^4,00:’’ nUJin t S
ČIKAGIETES ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, JJiaudakiuose, 
t iv įsėdėję ir Palangoje ‘Vaizdūs aprašymai, ką ji ten mate, kokias

Kafbkš girdėjo :ir 1c< jai žnibnes pasakė. - 95 psL. $LQO. Yr* taip’*pat 
f isvėmaJĮ iaghi kalbai -m k. d u -. •

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU j VILNIŲ. Kelionės | Lietu- 
£ va foto ‘huotraukorriiš:'*1 331 psLM! $3.00. '

D. Kuraitis, KELIONĖ l ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Alt 
bunats ‘pastabttn^^ftėaįfglujia^ fhtunktd'ir^agit^rdp6**ptopagMi(la ba 

I uzrataskarrmstf 1 Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS K8|VČ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
| psl., S1.00"'4I>fdžidjė^kf^iikb’'rfiintys'tr'Yūpesetai'apfė išeivijos Kultu- 
| ridi gyvėninup Skurdi Tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui’ h

u szKiirP’ i t - *x,,r
Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju»>- 

kmgtf’TaMfBfofcinie visi, skaitydami Krizo Pleperio' 77 ĄN EKDOTUS.
I 'L7 ‘PSL

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE/ 173? So7 HALSTED ST., CHICAQO, ILL. 6060?
»»ALMlBta !>4* W tvs,
atsilankani darbo valandonus arba užsakant paštu Ir pridedant

‘pinigine ° ‘ r ‘ ,,M*‘
ne* ' t * T'intFt » dtI

t >n—i htmįloį

Rūpestingas tėvas
Iš naujai atvykusių lietuvių, 

dauguma bėgo bijodami rusų 
komunistų persekiojimo. Vie
ni iš jų spėjo drauge su žmono
mis, vaikais ir tėvais pabėgti, 
ki|i bėgdami dėl įvairių prie
žasčių net vaikus ir žmonas pa
liko Lietuvoje. Visi bėgo nuo 
rusiškojo' siaubo i vakarus — 
nežiniom Nemažai iš pabėgu
siųjų atsirado Amerikoje.

Tik į Ameriką atbėgęs Jonas 
Makūnas sužinojo, kad jo žmo
na, 4 sūnūs ir dukrele yra gyvi 
ir gyvena Kaune/ ’ ' '

Jonas Makūnas apsigyveno 
Rockfprde. III.’ Darbį gavo di- 
dcliii 'mašinų dirbtuvėje. Rū
pestingai tėvas ’pradžioje siun
tė žmonai ir vaikams reikalin
giausius dalykėlius:'.Ils tų siun
tinių išsiųsdavo po kelis į. me
tus/ Buvo ’lengviausia pasiųsti 
drabužiai ir kitokie 'reikalin
giausi ir būtiniausi gyvenimui 
dalykai; Bet dabar uždėjus di
delį muitą, net ir Būtiniausi 
dalykai sunku pasiųstų nes bū
na taip, kaid phts muitas bran
gesnis iiž siunčiamą daiktą.

Jonas buvo geras darbinin
kas. Nors kartais pirniadie- 
niais galvelė buvo sunki, bet 
darbo"nepraleido. 7 vai. rvto

pf H., ‘f

Sharp reikalavo, kad fede-
J i t t ą“ L J: J

rąlinė valdžia apmokėtų nuo 
tvano nukentėjusiųjų senuo
sius morgičius. Romney atšo
vė, kad gubernatoriaus pąsiū- 
Ivinas vra “nerealistiškas ir de- 
magogiškas’’,’ kuriuo siekiama 
tvano nuostolius, paversti^ “po
litikos įrankiu”. Norėdamas 
perrėkti kelias dešimtis susi
rinkusių pasiklausyti tvano au
kų, sekretorius Romney šaii- 
kė, esą “šitai padėčiai išspręs
ti teks griebtis/ sudėtinių pa
stangų iš federalinės, valstijų, 
vietinių valdžių ir privačių' pi
liečių pusės, bet esminės pa
stangos turės būti privačios”...'

Į tai viena senyva moteris 
priėjusi pakišo- Romney foto
grafiją, rodančią kaip beviltiš
kai sunaikintas yrą Slėnio žmo
nių gyvenimas ir sušuko jam: 
“Jums tik nusispjauti, ar mes 
gyvensime ar mirsime!” ° °

Kai po to reporteriai norėjo 
Romney paklausinėti, šis pa
raudės atrėžė: “Prezidentas 
man sakė tik jam raportą duo
ta, o ne jums”.

Ta moteris, Mrs. Min Mathe
son, kuri pasirodo buvo Tarp
tautinės moterų rūbų siuvėju 
unijos organizatorė,'' išsiuntė 
prezidentuf Tsixonul telegramą 
skusdama Romney ir smerk
dama visą jo veiklą. /. Pr.

jau stovėjo prie dirbtuvės eilė
je. Jonas vertino dolerį ir jį 
taupė, bet ir Lietuvos reikalais 
rūpinosi ir su auka prisidėjo. 
Skaitė Naujienas ir kitus laik
raščius. Išdirbęs vienoje įmo
nėje 20 metų išėjo į pensiją.

Jonas myli savo šeimą. Sū
nūs jau užaugo ir vedė. Žmonos 
ir vaikų pasiilgęs nusprendė 
nuvažiuoti į Lietuvą ir šų jais 
pasimatyti. Prieš tris metiiš 
sėdo į lėktuvą ir Išskrido į Lie
tuvą. Prieš pasiekdamas Lie
tuvą, dar buvo sustojęs’Slask- 
vojė, o po to 5 dienas viešėjo 
Lietuvoje — Vilniuje.

Jono Makūno laukė net 21 
asmuo. Apsistojo puikiame 
Vilniaus viešbutyje. Visas 5 
dienas vakarieniavo ir išleistu
vių banketą sūrenge, po to sąs
kaitas* doleriais apmokėjo, pap
rastas jų vadinamas Ttapifali's- 
tinėš Amerikos darbininkas.

Jis buvo artimųjų kalbintas 
Vilnių apžiūrėti'—- nesutiko. 
Jam buvo daug'maloniau pasį- 
JcalbėIi su žmona, vaikais ir 
anūkais. Prieš IŠškriscIamas į 
Ameriką, dar vaikus nusivedė Į 
dolerinę krautuvę ir nupirko 3 
šaldytuvus. Už juos sumokėjo 
amerikoniškais doleriais. Ap
leido UĮetuvą su džiaugsmu ir 
ašaromis.

į Grįždamas j Ameriką aplan
kė Romą, ten pamatė senovės 

‘gadynės likučius. Sugrįžęs į 
Rockfordą, Lietuvių klube pa
pasakojo savo įspūdžius iš Lie

tuvos.
I

Būdamas Vilniuje pamatė, 
’kad sūnums reikalingi automo
biliai. Nuvažiavo į Chicagoje 
esančią agentūrą ir 3 sūnums 
nupirko po “Moskvic” auto
mobilį ir ketvirtam sūnui nu
mirko autoniobijį, bet agentūra 
užsakymo nepriėmė. Reikėjo 
eilės laukti.

Jonas po visų kelionių, gero- 
Lai pailsėjęs, nusprendė dar 
savo seserį gyvenančią Austra
lijoje, Pambejo mieste, aplan
kyti. Australijoje viešėjo 3 
savaites.' ’ Sesuo gražiai įsikū
rusi. Grįžo iš ^.ūstralijos pa
tenkintas ir Lietuvių klube pa
pasakojo įspūdžius.

Jonui visą lai|tą graužė są
žinė, kad dar Įi|čo’vienas sūnus 
automobiliu neaprųpintas. Iš- 
ėmė iŠ banko 2^1 Šimtų sumai 
čekį ir atvažiavęs 'į Chicagoje 
esančią agentūrą užsakė ir ket
virtajam sūnui automobilį. Da
bar jaučiasi ramus ir patenkin
tas, kad jau visi sūnūs aprū
pinti automobiliais:
* 'Jonas Makūnas sak,o kad 
nors jo santaupos mažėja, bet 
geros1 demokratiškos spaudos 
palaikymui dar šimtinę ir Nau
jienoms pasiųs. Jonas mano 
dar kartą vykti į Lietuvą. Ten 
aplankyti savąją šeimą ir gim
tąjį Kauną.’

Jonas sako, kad jam jau daug 
pinigų nereikalinga, namų ir 
automobilių ’ nepirks. Labai 
teisingai. Kas iš to, kad 'dau- 
guma mirdami palieka ban
kuose tūkstančius,' kuriais pa
sinaudoja net įnirusiems visai 
nepažįstami asmens, šis Jono 
pavyzdys parodo, kad šū Ame
rikos darbininkų jokio kito 
krašto darbininkas negali susi
lyginti. ‘ ‘ ‘ ‘' Žvalgas

Mūsų spaudoje
Encyclopedia Lituanica 

mūsų visų reikalas

Vytautas Alantas straipsnyje 
“Mr Smithūi reikalinga Ency
clopedia Lituanica“ Dirvos Nr. 
60 be kt. rtšd:

Itin atkreiptinas dėmesys ir 
į. tai, kad E.'L. užberta kelią 
bolševikinei propagandai sve
tur apie Lietuvą. Ta propa
ganda, kaip žinoma, yra pa
stovi, intensyvi, visokiais bū
dais besistengianti prasiveržti 
į pasaulinę opiniją. Pasaulinės! 
opinijos formuotojai, o tokie 
yra visų didžiųjų valstybių pe
riodinė spauda — turėdami po 
ranka Juozo Kapočiaus išleistą 

[E. L., jie turės tvirtą barjerą 
melagingai informacijai at
remti ir Lietuvos reikalus tei
singai ir mums palankia dva
sia nušviesti.

i Jei Jonas, Petras, Jurgis ne- 
pašijudiną “išimti iš savo eina
mos banko sąskaitos 15 dol. 
per metus arba net ir per ilges
nį laiką sumokėti už ĮL pi to
mą,' tai dar'tatai neturėtų reikš
ti, j'og visj| tą didelį darbą pa
laidotame!' ‘f tą’reikalą * turi 
įsikišti mūsų pmįginės institu
cijos. Jei privačios iniciaWvos 
trūksta, tai Iniciatyvos turi im
tis, sakvsftne, kad ir Lietuvių 
Fondas.

Neseniai būdamas Chicagoje 
kalbėjau su vienu L. E. atsa
kingų pareigūnų tarp kit. pąsi-

teiraudamas, ai* t*. F- neketina 
imtis priemonių padė|i E. p. iš
bristi iš ‘finansinių sunkbmų. 
Man buvo atsakyta Įtad J. Ka
počius*! Fondo vadovybę’ nesi
kreipęs;-. . Nežinau, kaip ten 
iš tikrųjų yra, bet, man rodos, 
kad čia nėra kreipimosi ar ne- 
sikreipimo reikalas, o mūsų 
finansinių įstaigų vadovybių 
supratimas teikti paramą ten, 
kur yra užangažuotas visos 
tautos gyvybinis reikalas.

Nekalbėsiu čia apie ta|, kad 
E. L laukia ir mūšų čia gimęs 
jaunimas— apie tai jau daug 

į buvo kalbėta — tik dar kartą 
noriu pabrėžti, kad E. L. yra 
didžiulis' persilaužimas mūsų 
informacijoje apie Lietuvą 

;svetima kalba, kad ta informa
cija atremta į tvirtą lietuvišką 
pagrindą, kad tai yra mūsų 
senai įvykusi svajonė Suoti pa
sauliui pilną; bešališkų, sveti
mųjų neiškraipytą Lietuvos, 
vaižtlą, — o juk tas ‘yaizdąs 
buvo negailestingai žalojamas 
per amžius — Jum pagalios mes 
turime’ džiaugtis ir dėkoti liki
mui/* kad ^atsirado tremtyje 
žmogus, kuris tą mūsų svąjonę 
pavertė tikrenybe! L. E."yra 
pramušti Lietuvai vartai į pa- 
šaulį!

Encyclopedia Lituanica nėra 
privatus’jono, Petro ar Jurgio 
teikalas', ji yra mūsų visų iš
eivių, visos tautos reikalas.

’ N AU JI slNOi? ’ K £ įKV IKNo
£*3UCv J*..r,... sw3B3’ n' DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS lR

Rrof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu fomai minkštuose viršeliuose parduodami už'$4.00, o' kfetuose 

vi^šelfe už $6.00. * '

Abi knygas gausite, Jei pinigus pasilsite tokiu adresu: -j-rrM-i-v: <^įy;w«=- » ' ' . ' V ..

1739 So. Hajsted Afreet * Chicago, Illinois 606Q8

n«n I75OJT

Why 
Americans own 

worm of 
US.Savings 

Bonds.
One good reaswt is the PayroX Savings 
Plan.- About three-fourths of aH Bonds 
are purchased through the Plan, It’s 
helphlg Amerioars save moftmonef 
than they dreamed -they could/*4 v

That’s because the Payroll Savings 
Plan is such an easy way to' save. All 
you do i sign npwhere you work and 
the amount yo< specify is set aside from.

«r JocaI incamr tarp*, And tedarai tax Eoy 
bedflfarmduntiltadessptan. ji

Ne* X Bond* par 5K % i tarrfMrf; vrhm 
nwtuHty <rf 5 yrant, 10 month* (4% the taut 
war), Brw>d» are replaced if Joet, atotan. *w

1 You’vė got your reasons to save money. 
There’s o<e great way fe dolt pahdesrfy. 
Join the miliions who are-buying Bonds 
1fce Payroll SayjagB Way. ’ •

Take stock in America.

1739 So. Halsįęd Street
w *

Chicago, Ill 60608
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LšEšPLaUKIS

Kaip bolševikai okupavo Kaimo aerodromą
Iš Lietuvos Karo Aviacijos 50 metu sukakčiai paminėti 

Amerikos Lietuviu Aero Klubo Čikagoje išleisto 
metraščio "Mūsų Sparnai" 1971 metais Nr. 2-3.

(Straipsnio pradžia sutrumpinta)

Pik. Itn. IGNAS ŠEŠPLAUKIS

Plieno Sparnų Redakcijai 
leidus, spausdiname Lietuvos 
Respublikos pulkininko leite
nanto Igno šešplaukio straips
nį, tilpus j šio žurnalo 2-3 nu
meryje. Esame tikri, kad ir 
platesnė visuomenė noriai per
skaitys šį istorinės svarbos 
dokumentą. Būtų naudinga, 
jei ir kiti lakūnai, arba kitų 
karo dalinių atstovai parašytų 
atsiminimus apie nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpį ir 
krašto okupaciją. N. Red.
Pirmaisiais mūsų karo aviaci

jos pionieriais buvo L. Peseckas, 
H. Bezumavičius, J. Kumpis, J. 
Pranckevičius, V. Jablonskis, A. 
Stašaitis, S. Darius, V. Švitris, 
P. Hiksa, ir kiti, kurie padėjo 
pamatus tolimesniam aviacijos 
vystymuisi; Ypač pažymėtinas

Lietuvos karo aviacijos augimo 
laikotarpis, vadovaujant gen. 
inž. A. Gustaičiui, kuris garsiais 
savo konstrukcijos “Anbo” ka
ro lėktuvais apginklavo mūsų 
eskadriles. Kaip karo aviacijos 
viršininkas, puikus administra
torius ir kartu gilus karo aviaci
jos panaudojimo krašto gynybai 
žinovas, jis labai aukštai pakė
lė jos kovingumo potencialą. Vy
ravo įsitikinimas, kad mūsų ka
ro aviacija bet kuriuo laiku ga
li stoti į kovą su priešu. Tačiau 
tos kovingos viltys sunyko, kai 
rusų ultimatumą mūsų vyriau
sybė priėmė. Su didele Širdgėla 
mūsų karo lakūnai stebėjosi vy
riausybės neryžtingumu ir tarė
si, ar nėra kokios nors galimy
bės rusams pasipriešinti. Be abe
jo, vien karo aviacijos daliniai 
pasipriešinimo sudaryti negalė
jo, ir tik nekantriai laukė mūsų 
vyriausybės nurodymų. Karš
čiausia žinia buvo, kai mūsų 
naujasis kariuomenės vadas gen. 
Itn. Vitkauskas išleido kariuome
nei įsakymą pabrėždamas, kad 
atvykstančius bolševikų kariuo
menės dalinius reikia sutikti la
bai draugiškai, laikantis didžiau
sios drausmės ir nepadarant bet 
kokio išsišokimo.

Ir štai, Sov. Sąungos kariuo
menės dalys 1940 m. birželio 15 
d. įsibrovė į mūsų valstybės te
ritoriją. Tai buvo sekmadienis. 
Aš tuo metu laikinai ėjau Kau
no karo aerodromo komendanto

ANBO IV lėktuvy grandies aplink Europą skridimo dalyviai. Iš kairės i dešinę: 
mechanikas Rinkevičius, kap. J. Liorentas, pulk. įeit. A. Gustaitis, įeit. R. Marcinkus, 

kap. J. Namikas ir įeit. J. Mikėnas.

pareigas. Anksti rytą apie 7 vai. 
man paskambino karo aviacijos 
viršininkas gen. A. Gustaitis, sa
kydamas, kad yra gavęs iš mū
sų vyriausiojo štabo žinią, jog 
rusų karo aviacijos daliniai šian
dien atskris ir nutūps mūsų ae
rodrome. Įsakė tuojau nuvykti 
į aerodromą ir patirti kas ten 
darosi. Paskubomis nuvykęs, 
radau aerodromo pietų pakraš
ty grupę rusų karių su patiesta 
tūpimo krypties • balta marška. 
Virš aerodromo jau skraidė rusų 
naikintuvai. Priėjus prie rusų

kurio pavardės neatsimenu. Gen. 
Lebedevo nebuvo. Jie visi trys 
mane priėmė, pirmiausia įdo- 
maudamiesi, kokios yra mūsų 
žmonių nuotaikos dėl jų atvy
kimo, ir ar mes esame labai pa
tenkinti dabar, jausdamiesi sau
gūs nuo bet kokių užpuolimų. Ži
noma, aš į jų klausimus tegalė
jau atsakyti tik tiek, kad dabar
tinė situacija yra mums savo
tiška ir neaiški, ir todėl mūsų 
karo aviacijos viršininkas gen. 
Gustaitis norėtų su jais pasima
tyti ir pasitarti mūsų aerodro-

mūsų ir jų vyriausybėmis, ir 
kad jie laikinai norėtų, kad mū
sų kovos eskadrilės nevykdytų 
jokių skraidymų ir pasiliktų an
garuose, kuriuos prižiūrės jų 
sargybos. Mūsų angarais jie 
nenori naudotis, o tik nori, kad 
mes paliuosuotumėm jiems mū
sų fotolaboratorijos patalpas ir 
perleistumėm jose esamas fo
to priemones, už ką jie atsily
gins. Už rusų reiškiamo neva 
tai pageidavimo kyšojo aiški 
mintis, kad tai yra neginčijami 
klausimai, ir kad dabartinė pa-

Lietuva pavergta, 
bet neužmiršta

Be Eltos jau minėtų JAV Kon- 
greso-Senato ir Atstovų Rūmų 
narių, — š. m. liepos mėn. savo 
kalbose bei pareiškimuose prisi
minusių pavergtąsias tautas, tų 
tautų Savaitę JAV-se, ta pro
ga ir Lietuvą bei joje pasireiš
kusį tautos protestą, liepos mėn. 
paskutinėmis dienomis dar kal
bėjo ar pateikė pareiškimus šie 
A. Rūmų nariai: liepos 27 d.: F. 
Annuhzio. (D., III., jis priminė 
50-ją Baltijos valstybių de jure 
pripažinimo sukaktį), Robert H. 
Michel (R., III., šis bei kiti kal
bėjo apie Pavergtųjų Tautų Sa
vaitę, primindami ir I-šetuvą), 
Clifford D. Carlson (Ill.), Mel
vin Price (D., Ill.), liepos 26 d. 
pateikė pareiškimą atst. Jack 
F. Kemp (R., New Yorko valst.), 
liepos 28 d. — James R. Mann 
(D., So. Carolina), Floyd Spence 
(R., So. Carolina), liepos 31 d. 
pateikti dar du pareiškimai: 
James H. Hanley (D., N. Y.) ir 
Sam Steiger (R., Arizona).

Tuo būdu, ligi liepos 31 d. im
tinai (16-31 d.) apie pavergtuo
sius kalbėjo ar pateikė pareiški
mus devyni senatoriai ir 53 
Atst. Rūmų nariai. Visų Kon
greso atstovų pareiškimai, su 
įvairiais priedais (minėjimų re-

’diucijos, Pavergt. Tautų Sa
vaitės proklamacijų įvairiose 
valstybėse tekstai, Kongreso 
anksčiau priimtos rezoliucijos, 
kai kurių JAV laikraščių veda
mieji ir kt.) ištisai atspausdin
ti Kongreso oficialaus leidinio 
“Congressional Record” paski- 

1 rų dienų laidose. (E)

Baudžiavos “Krėpostnoje
1 ravo” okupuot. Lietuvoje
Paleistas “į pensiją” kolcho- 

zininkas skundžiasi okupuotos 
Lietuvos valdžios organe “Tie
soje”:

Esu pensininkas ir gyvenu pas 
vaikus Akmenės rajone. Mano 
sodyba yra Joniškio rajono Juo
deikių apylinkėje ir -iš ten nesu 
išsiregistravęs.

Juodeikiu tarybinis ūkis skir
ti man sodybinį sklypą atsisakė.

P. Vaitiškis
LTSR žemės ūkio ministerijos 

vyriausiosios tarybinių ūkių val
dybos viršininko pavaduotojas 
V. Džiugelis aiškina, kad tiek 
kolūkių, tiek tarybinių ūkių pen
sininkams • sodybiniai sklypai 
skiriami tol, kol jie pastoviai gy
vena savo ūkių teritorijose.

Nors nesate išsiregistravęs iš 
Juodeikių apylinkės ir turite ta
rybiniame ūkyje pastatus, sody
binis sklypas Jums nepriklauso.

(iš'Tiesos”)

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

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

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK 
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 ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.
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0T A SUSIVIENIJIMAS
I j lietuvių n

I AMERIKOJE t
SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bes apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitala, 
tad jo apdraudė tikra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia sali 
gauti įvairių klasių reikalinjiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis šautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę:, 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

i SLA — AKCTDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ Ir draugijų ne
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės I kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbui.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

i LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW TORE. N. Y. 10001

karių grupės, iš jos išsiskyrė 
generolo laipsnio karys ir artėjo 
į mane. Aš jam pasisakiau, kad 
esu pulk. Itn. šešplaukis, šio ae
rodromo komendantas, ir kad 
mūsų karo aviacijos viršininkas 
norėtų žinoti, kokia proga ir ku
riam laikui jie naudosis aerodro
mu. Tada tas rusų karys atsa
kė, kad jis esąs gen. Lebedev, So
vietų Sąjungos atvykstančios ar
mijos karo aviacijos dalinių va
das, ir šiandien jis negalįs pa
sakyti, kiek ilgai jie aerodromu 
naudosis. O dėl priežasties ko
dėl jie atvyko, jis pasakė, kad 
mes turėjome būti painformuoti, 
kad tai vykdoma pagal mūsų 
kraštų draugišką susitarimą. Ta
da aš gen; Lebedevui pareiškiau, 
kad mūsų karo ąyiacijos virši
ninkas gen. Gustaitis norėtų ae
rodromo naudojimosi reikalu su 
juo kalbėtis ir paklausiau, ar 
šiandien jiems yra reikalinga 
bet kokia parama iš mūsų pu
sės. Rusas trumpai atsakė, kad 
jiems pagalba nereikalinga, o 
kalbėtis su gen. Gustančiu jis 
nematąs reikalo, tuo duodaknas 
suprasti, kad pasikalbėjimas yra 
baigtas.

Grįžęs iš aerodromo pranešiau 
gen. Gustaičiui apie padėtį ir pa
sikalbėjimą. Kadangi mūsų ka- 
taitis mane įpareigojo būti ryšių 
karininku su rusų aviacijos dali
niais ir Įsakė kaip galima grei
čiau susirišti su rusų karo avia
cijos štabu ir prašyti pasimaty
mo — pasitarimo su jų karo 
aviacijos vadovybe.
ro eskadrilės ir aviacijos moko
moji grupė kasdien vykdė užsi
ėmimus, pratimus, tai iškilo 
klausimas, ar galės mūsų dali
niai pirmadienį, birželio 16 d., 
vykdyti užsiėmimus. Gen. Gus-

Rusųkaro aviacijos dalinių di
vizijos štabas buvo Įsikūręs mū
sų buv. Susisiekimo Ministeri
jos rūmuose. Nuvykus Į jų šta
bą buvo labai suriku ieiti, kol iš- 
siaiškino kas, ko nori, ar turi as
mens įgal. dokumentus, ir t. t.

Štabe susipažinau su jų divizi
jos vadu pik. ščiukin, jo štamo 
viršininku pik. itn. Gluchov ir žy
dų tautybės divizijos komisaru,

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, TU. 60608

mo naudojimosi reikalu ir kitais 
klausimais. Rusai sutiko ryto
jaus dieną, t. y. birželio 16, 10 
vai. ryto būti aerodrome ir su
sitikti su gen. Gustaičiu.

Pranešus apie susitikimą, 
gen. Gustaitis pakvietė mane 
kartu su juo sutartu laiku vyk
ti į aerodromą. Privažiavus prie 
mūsų aerodromo vartų, radome 
rusų pastatytą sargybą. Sargyb-i 
nis mus sulaikė ir, kaip pas juos 
Įprasta, prašė' parodyti leidimą, 
kuris liudytų jog galim Įeiti Į 
aerodromą. Aš išlipęs iš auto
mašinos aiškinau sargybiniui, 
kad čia vyksta mūsų karo aviaci
jos viršininkas, ir kad jam tokio 
leidimo nereikia, be to, yra su
tarta pasimatymas su jų virši
ninkais. Tačitau sargybinis Įleis
ti nesutiko ir iškvietė sargybos 
viršininką, o pastarasis taip pat 
nesiėmė atsakomybės ir vyko 
kur tai atsiklausti. Po gero pus
valandžio laukimo Įvažiuoti bu
vo leista.

Aerodromo pakraščiuose jau 
radome nutūpusius ir išrikiuo
tus rusu kovos lėktuvus. Nai-I
kintuvų galėjo būti apie 30, leng
vų bombonešių — apie 50. Prie 
mūsų lėktuvų angarų radome 
pastatytus rusų sargybinius, ku
rie Į angarus nieko neįleido. Mū
sų sargybiniai taip pat stovėjo 
savo vietose, nes aerodromo sar
gybų viršininkui buvo duotas 
mūsų karo aviacijos viršininko 
įsakymas, nežiūrint bent kokių 
aplinkybių pasilikti vietoje su 
sargybomis, tačiau vengti kon
flikto su rusais. Rusai mūsų 
sargybinių nekliudė. Ir ta die
na mūsų sargyboms buvo pasku
tinė, nes rusai pareiškė, kad 
aerodromo apsaugą ir jame esan
čius angarus su lėktuvais jie 
perima savo žinion. Tokia iš
vada natūraliai išplaukianti iš 
dabartinės padėties, nes didelis 
jų lėktuvų skaičius kuriam lai
kui naudosis mūsų aerodromu.

Tie visi Įvykiai, liečia mūsų 
aviaciją, būdavo pranešami mū
sų vyriausiam štabui, lyg norint 
gauti užtarimą prieš rusų sauva
liavimą. Bet kiek galima buvo 
patirti, jau tada štabe viešpata
vo gen. Vitkauskas, be jokių 
prieštaravimų patenkindamas 
visus rusų reikalavimus. Tokia 
gen. Vitkausko laikysena rodė, 
kad jis žino ką daro, kad tai yra 
ne rusų Įgulų papildymas, bet 
Lietuvos okupacija.

Gen. Gustaičiui aerodrome be
laukiant rusų viršininkų kaip 
buvo sutarta, netrukus atvyko 
rusų karo aviacijos dalinių divi
zijos vadas pik. ščiukin, su sa
vo štabo viršininku pik. Itn. Glu
chov. Pasisveikinę, rusai pra
dėjo pašnekesį apie aerodromo 
naudojimą ir apie patalpų — 
angarų klausimą. Rusai labai 
užmaskuotai rodė, kad čia rei
kalas einąs pagal susitarimą su

dėtis reikalauja jų užgaidas pa
tenkinti. Tada gen. Gustaitis tei
ravosi, kiek ilgai jiems bus rei
kalingas aerodromas, nurodyda
mas, kad mūsų eskadrilės yra 
trukdomos, o ypač mokomoji la
kūnų grupė turėtų tęsti baigia
mą skraidymo apmokinimą. Į 
tą klausimą rusai atsakė, kad 
tuo tarpu kovos eskadrilėms jie 
nenumato greitos galimybės 
skraidyti, bet mokomos grupės 
mokiniams atsiras proga už po
ros savaičių.

Praslinko dvi ir trys savaitės, 
o mūsų aerodromas kasdien bu
vo perpildytas tai išskrendan
čiais, tai atskrendančiais rusų 
lėktuvais, kurie, kaip galima bu
vo spręsti, skraidė tikslu slo
pinti Lietuvos gyventojų nuotai
kas, ir dideliais lėktuvų skaičiais 
demonstravo mūsų padangėse.

(Bus daugiau)
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SAVE AT ,

Mutual Fede' 
Savings and L

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
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PASSBOOK
ACCOUNT

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747
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NOW INSURED TO 520,000

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

I

I
NSURK

Taupymo Indilia!
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.
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UNIV
1800 So. Halsted St Chicago, ILL 60606

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

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius duo mė
nesio pirmos.
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Iš studentų dainos
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Dienrašcio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 
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pusei metų _____________$12.00
trims mėnesiams _______  $7.00
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Užsieniuose:
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pusei metų  $13.00
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

Kitose JAV vietose: 
metams ___ _

pusei metu ___ . $11.00

m. 60608. Teief. HAymarket 1-6100.
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Orderiu kartu su užsakymu.

Studentai visuomet buvo pa
žangos ir naujovių pirmūnais. 
Vienas vyresnės kartos mūsų 
pokalbių dalyvis, su neslepiamu 
pasididžiavimu pasakojo apie da
lyvavimą kartu su kitais stu
dentais nuverčiant nuo bėgių 
arklių traukiamą keleivinį va
goną — konkę, pajuoką kelei
viui ir žirgui technikos amžiaus 
pradžioje. Kauno miestas neuž
ilgo turėjo tuo laiku pačią mo
derniausią susisiekimo sistema, te. >

Kartais tomis naujovėmis ir 
staigiais pasikeitimais studen
tai patys stebėdavosi, kaip toje 
senoje jų dainoje su nostalgijos 
priegaide: — O! Kokie dalyku

Revoliucijos, reformacijos ir 
staigių pasikeitimų laikotarpyje 
yra labai ryšku, kad šių dienų 
aktyvistai studentai nėra savis
tovūs. Jie yra įtaigojami už
kulisinių jėgų ir palaikomi ne
aiškios kilmės fondų, kaip ka
daise buvusi dėmesio centre SDS,

tes naujosios kairės grupės, prieš 
kurių revoliucinius veiksmus

NAUJIENų rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Vilkas kailio nekeičia
Maskvoje buvę laisvojo pasulio laikraštininkai savo 

redakcijoms pranešinėjo, kaip švariai ir tvarkingai rėdėsi 
aukščiausieji sovietų valdžios pareigūnai, sutikusieji pre
zidentą Niksoną ir Maskvon nuskridusius JAV pareigū
nus. Ne tiktai Podgorno švarkas, bet ir kelnės kiekvieną 
dieną buvo gražiausiai išlygintos ir tinkamai suveržtos. 
O Brežnevas ne vieną kartą dabojęs, kad diamantine jo 
sagė būtų tinkamoje vietoje Įsmeigta ir kad aukštieji sve
čiai žinotų, jog tai tikras diamantas.

Prezidentą Niksoną, sekretorių Rogers ir kitus pa
reigūnus Kremliaus valdovai labai šiltai priėmė. Oficia
liuose posėdžiuose yędė_pąsitarimus dėl kiekvieno svar
besnio reikalo, o privačiai ne vienas pasiskundė, kad ne 
kiekvieną klausimą net ir aukščiausias sovietų pareigū
nas galis išspręsti. Skundėsi ir melavo. .Tvirtinama, kad 
Brežnevas Įtikinėjęs Niksoną apie Maskvos norą taikos 
ne vien Vietname, bet visoje pietų Azijoje. Blogumas ky
ląs dėl to, kad tos pietų Azijos tautos norinčios būti ne
priklausomos. Ir blogiausia, kad jos nenorinčios Maskvos 
klausyti. Brežnevas net Podgorną prižadėjęs pasiųsti Į 
Šiaurės Vietnamą, kad jis praneštų Hanojaus karo va
dams apie reikalą taikytis. .Tas pats Brežnevas preziden
tui Niksonui pataręs Paryžiuje tartis su Šiaurės Vietna
mo komunistais, tai esąs geriausias kelias i Vietnamo

Podgornas važinėjo Į Hanojų, bet ką jis ten jiems pa
sakė, tiktai pokalbyje buvusieji težino. Bet prezidento 
kelionė į Maskvą ir pokalbiai su sovietų valdžios aukščiau
siais pareigūnais'mažai ką tepakeite. Sovietų Sąjungoje, 
gamintais ginklais Hanojaus komunistai tebepuola Pietų 
Vietnamo pozicijas, o Paryžiuje sėdintieji šiaurės Viet
namo atstovai ir talžau tebekolioja Amerikos ambasado 
rių ir jo patarėjus. Juo didesnes nuolaidas Amerikos pre
zidentai daro, tuo daugiau nori rusų ginkluoti Vietnamo 
komunistai.

Nesikeičia ir pačiame Kremliuje sėdintieji Sovietų 
Sąjungos valdovai. Jie pramoko dėvėvti gražiai išlygin
tas eilutes, bet jie tebegalvoja apie pasaulio užkariavimą. 
Liepos pabaigoje galingiausias Sovietų Sąjungos valdo
vas Į Krymą buvo sukvietęs ne tiktai komunistų partijos 
vadovybę, bet jis pasikvietė ir kituose kraštuose veikian
čių komunistų vadus. Jam buvo svarbu gauti pritarimą 
naujai užimtai politinei linijai ir laikyti visus kitus senoje |

bolševikinėje vagoje. Maskvoje leidžiama sovietinė Prav
da šitaip aprašinėja Brežnevo Kryman sušauktą ir pra
vestą komunistų partijų vadų pasitarimą:

“Mūsų partija ir vaistai Tarybų Sąjungos — 
Amerikos santykiuose vadovaujasi visuotinės taikos 
interesais. Gegužės mėnesį Įvykusių Tarybų Sąjun
gos ir Amerikos aukščiausiojo lygio derybų rezul
tatai atsispindi realią padėtį pasaulyje, atitinka 
TSRS ir JAV tautų, visų šalių tautų interesus, tarp
tautinio saugumo interesus. Derybų Maskvoje rezul
tatus ir aiškią klasinę, internationalist^ TSRS po
ziciją aukštai Įvertino komunistų ir darbininkų par
tijos, socialistinių šalių vyriausybės, visos taikingo
sios tautos, laikančios šiuos rezultatus bendru tai
kos ir pažangos jėgų laimėjimu”. (Pravda, 1972 m. 
rugp. 7 d., Įžanginis.).
Taip Brežnevas bendrai vertino pasitarimą su prezi

dentu Niksonu, bet sekančiame tos pačios Pravdos skirs
nyje šitaip kalbama:

“Suprantama mūsų partija ir liaudis blaiviai, 
realiai vertina dabartinę situaciją, neturi jokių iliu
zijų dėl antiliaudinės imperializmo esmės ir jo agre
syvių siekių”. ■ „ū;
0 dar už kelių sakinių Įdėtas toks paragrafas:

“Istoriniai Tarybų Sąjungos, broliškųjų socia
listinių šalių laimėjimai, jų nuosekli kova už taiką ir 
socialinę pažangą revoliucinė tautų kova prieš im
perializmą ir kolonializmą vis labiau keičia jėgų san
tykį tarptautinėje arenoje taikos- ir socializmo nau
dai. Dabartinėmis sąlygomis, kai viena prieš kitą ko 
voja dvi socialinės sistemos, aštriausiu klasinės kovos 
frontu tampa ideologinės kovos štilis, kurioje negali 
būti taikaus sambūvio”. (Teii pat).
JaneFonda, Ramsey Clark, Georgė McGovern šios 

Kremliaus politikos nesupranta. Amerikiečių ir viso lais
vojo pasaulio didžiausioji laimė, kad prezidentas Nikso- 
nas komunistus pažįsta. Jis bando su jais tartis, jis siūlo 
jiems duonos, jis pataria laikytis susitarimų, mokėti sko
las ir pradėti prekybą. Bet kol komunistai žudo Pietų 
Vietnamo gyventojus, griauna jų miestus, ginkluoja gau
jas, tai Amerikos lakūnai padės Vietnamo gyventojams 
gintis nuo komunistinės agresijos ne vien Vietname, bet 
ir Artimuose Rytuose.'

Kremliaus valdovai užsidėjo frakus ir prosytas kel
nes, bet plėšrūs jų apetitai pasiliko tie patys.'

DR. MARTYNAS ANYSAS

Gubernatoriaus Jono Navako 
laikotarpis

Dabartinė direktorija, kuri 
jokiu būdu neidentifikuojasi su buvusia 
Reizgio direktorija, pilnai supranta visus 
Klaipėdos miesto sunkumus. Ji stengsis vi
sus iškeltus klausimus sutvarkyti, bet griež
tai atsisako pasiduoti miesto valdybos sa
vavaliai.

Burmistras Schuz vyniojasi kaip žaltys 
ir pagaliau nebeužtekdamas argumentų, 
pradėjo aiškinti, kad jis vienas jokiu būdu 
negalįs parėdyti pervesti tokią didelę sumą 
ir tam turįs gauti kitų magistrato narių su
tikimą, kas būsią neįmanoma. Į mūsų ar
gumentaciją. jog jis yra miesto skarbinin- 
kas ir kad jo ir vyr. burmistro parašų pil
nai užtenka pinigams pervesti, Schulz įsi
karščiavęs atkirto, jog Simonaitis esąs tik 
komisariškas burmistras, Reizgio direkto
rijos neteisėtai pastatytas, kad jis šitą rei
kalą gubernatoriui jau pakartotinai pareiš
kęs ir, kad Simonaičio parašas nieko ne
reiškiąs.

Schulzo pakartotas priešinimosi vis 
daugiau įtempė direktorijos narių nuotai
ką. Jo argumentai ypatingai nepajėgė 
įsmigti į teisingai galvojančių narių — ūki
ninkų smegenis, kurie visą amžių buvo 
įpratę tvarkingai atsiskaityti su savo skoli
ninkais. Iš karto, visiškai įkaitęs, pašoks

ią Grigaitis, mušdamas kumščiu į stalą ir 
tiesiog rėkia:

— “Jūs ir visas magistratas esate bandi
tai, archibanditai, norite pasisavinti pini
gus, kurie Jums nepriklauso. Nenorėdami 
juos išmokėti, stengiatės išgauti politinių 
kompensacijų. Jeigu miesto banditai tuo
jau nesumokės pinigų, Tamsta tuojau būsi 
pašalintas iš vietos.”

Toks diskusijų pasisukimas Schulzui 
buvo nelauktas. Jam iš pradžių tiesiog 
pritrūko žado. Išsigandęs pradėjo žvalgy
tis, ką kiti direktorijos nariai mano, gal 
Grigaitis tik išsišoko. Jis iš savo neariškos 
motinos buvo paveldėjęs daug iškalbingu
mo ir suktumo, bet asmenine drąsa nie
kuomet nepasižymėjo. Kai pasidarydavo 
pavojinga, jis mėgdavo užlysti už kitų nu
garų. Matydamas jo didelį susikonfuziji- 
mą, Simonaitis pradėjo šypsotis. Nuodin
gu žvilgsniu Schulž į jį pažiūrėjo. 
Norėdamas pilnai išnaudoti šitą momentą, 
atsikėliau ir formulavau:

‘Tamstai, tur būt, žinoma, kad direk
torija yra Tamstos ir magistrato vyriausy
bė. Tamsta gauni tiesioginį parėdymą per 
24 vai. pervesti direktorijai bent pusę jai 
priklausančios sumos, atvirkščiai direkto
rija Tamstą dėl nepaklusnumo suspenduos 
nuo tarnybinių pareigų ir kartu iškels dis
ciplinarinę bylą pašalinti Tamstą iš tarny
bos. Tai yra bendras direktorijos nusista
tymas. Visi nariai mano pareiškimui pri
taria”.

Matydamas, kad visa direktorija yra 
vienos nuomonės, Schulz tiesiog išsižiojo,

I

sėkmingai įvairiais būdais laiko
si studentų, jaunimo ir jų rė
mėjų, organizacija Young Ame
ricans for Freedom, naujas ka
talikų studentų sąjūdis SACRA 
su senu atsinaujinimo šūkiu ir 
kitos studentų bei aktyvios jau
nimo organizacijos, deja, be ak-

mimo ir be komunikacijos centrų 
propagavimo. Visai studentijai 
ir žmonėms turi įtakos vis kuria
mos naujos aplinkybės siekti 
staigių pakitimų ne demokrati
niais būdais- Amerikoje ir visa
me pasaulyje, mažiausiai krei
piant dėmesį į komunistinius 
kraštus ir tų kraštų žmones, šią 
situaciją puikiai išnaudoja agit- 
propas, kas yra ryšku ir lietu
viškame išeivijos gyvenime. To
dėl visiems yra labai svarbu pa
žinti aplinką, peršamas politi
nes bei socialines linkmes, ren
kamus į valdžią bei atstovais 
asmenis taip pat jų rėmėjus ir 
žinoti, kas čia dabar darosi.

Įvairūs užkulisiniai politinių 
ir socialinių audrų kūrėjai bando 
slėpti savo veiksmus net astrolo
gijos miglomis. Sakoma, kad 
dabartiniame Akvarijaus laiko
tarpyje ypatingai audringos vi
satos jėgos magiškai veikia į 
pasaulį, šen ten vis ’ pasigirsta 
isterikes retorika apie senuose 
raštuose pranašų minimą apo
kalipsę — gyvenamo laikotarpio 
tragišką pabaigą. Betgi istori
ja rodo, kad tokios pat revelia- 
cijos buvo skelbiamos pirmųjų 
krikščionių, net pačio šv. Povi
lo, pirmame amžiuje, kuris bu
vo taip pat Akvarijaus laikotar
pyje. Iš čia kilo asketai ir at
siskyrėliai nuo gyvenimo Romos 
imperijoje ir jos pašaliuose. Jie 
grupavosi į savas komunas iš
siskirdami iš socialinio ir kul
tūrinio gyvenimo linkmės, atsi
duodami aukštesniųjų jėgų ir 
likimo valiai, neigdami Įprasto 
gyvenimo ir valstybės doktrinas. 
Jų vaduose išsivystė niekinė fi
losofija 
pria magikos Įtaka. Tikrumoje 
gnostikai buvo tik apsukrūs vy
rukai, šių dienų agitatorių tipo, 
su stipria iškalbos net hipnotiz
mo jėga veikti mases išnaudo
jant Įvairias aplinkybes/ Vienas 
iš žymiausių gnostikų buvo Si-, 
monas Magus, Iš to vardo-kilo 
magiko pavadinimas. .Jis buvo 
tiek gabus, kad Įtikindavo mi
nias, jog su juo paraduojanti Bi
zantijos prostitutė yra Įsikūni
jusi dievaitė Astarte.

Gnostikai savo Įtaką ir jėgą 
rėmė tariamu išskirtinu žinoji
mu slaptų dalykų ir mistinių 
šaltinių, kurie yra ne visiems 
prieinami. Todėl gnostikų vei
kla yra konspiratyvi. Jai gali pri
klausyti tik’ išrinktieji, nepripa
žįstą logikos, be rešpekto fak
tams ir duomenims kuriant pa
sakėles utopinių teorijų patei
sinimui. Gnosticizmas jau vra

gnosticizmas su sta

išbandęs komunalinį gyvenimą 
ir įvairias kitas šiandien karto
jamas nesąmones. Jis greitai 
baigėsi užleisdamas vietą racio
nalizmui gyvenime ir filosofijo
se.

20 amžiaus apokalipsės vizi
jose šių laikų gnostikai mato Hi- 
rošimos atomo debesis virš viso 
žemės rutulio ir tai lygina su 
šv. Jono nuo kryžiaus reveliaci- 
jomis, įtaigodami apokalipsinę 
politiką komunizmo naudai. Įvai
rūs taikos apaštalai gązdina ne
ribota technikos pažanga, kuri 
gali sunaikinti žmoniją. Apo
kalipsiniai gąsdinimai keliami 
dėl aplinkos užteršimo ir rasių 
nesantaikų. Keistu sutapimu jų 
skelbėjai ir vienur, ir kitur esa
mas sąlygas dar labiau pablogi
na sukeldami trukšmo ir neapy
kantos potvynius siekiant pa
laikyti nervinę įtampą dabarti
nėje valdymosi ir socialinėje si
stemoje. Tradicinės sistemos 
ramsčiai — religijos buvo su
silpnintos reformacijomis, o šei
mos vis silpninamos komuna
linio gyvenimo, palaidumo ir mo
terų išlaisvinimo idėjomis.

Betgi jau dabar yra ryšku, kad 
naujosios kairės teip pat New 
Frontier programų entuziazmas 
ir utopinės iliuzijos virto apatija 
ir nusivylimais. Merdėja dabar
tinis gnosticismas ir naujieji 
gnostikai su primityviomis dva
sinio ir materialinio gyvenimo 
formomis, grubiais Rousseau 

■ sentimentais ir nihilizmu. Nau
joji kairė baigia bankrotuoti. 
Blogai, kad ji su savim traukia 
Į mirties ar išlikimo šokį kai .ku
riuos demokratinius liberalus, 
gyvenančius 19-to šimtmečio 
utopinėmis svajonėmis ir prara
dusius demokratinius principus, 
taip pat gyvenimo ir politinę rea
lybę.

Mūsų bendradarbiauto  j ai ir 
tiltų statytojai, niekuomet nė 
cento nedavę per Balfą Sibiro 
tremtiniams ar varge esantiems 
tautiečiams ir nepalaiką Savo 
giminių siuntinėliais, vis nesi
liauja kalbėję apie meilę tautai 
ir syvus iš jos. Jie, kaip tie ag
nostikai, vaizduoja daugiau ir 
geriau žiną už visus kitus. To
kie keli 'Cicero miestelio begė
džiai derėjosi, kad sovietų val
džia, tikrumoje suvargęs Lie
tuvos kolchozininkas, apmokė
tų už jų organizuojamų vaikų 
išlaikymą pionierių stovykloje. 
Jie neužtaria pavergtą lietuvį ir 
Lietuvą Amerikos spaudoje, o 
savo niekinėmis studijomis sten
giasi klaidinti visuomenę ir 
griauti jos organizacijas.

Mūsų studentija apdairi, 
eina tiesiu lietuvišku keliu, 
nukrypdama į kairės ar dešinės 
nedemokratinius šunkelius. Lai
kas susiprasti ir keletui intelek
tualų, kuriuos jau pakankamai

jo geltonoka veido spalvą pagelto kaip vaš- . danto Liormano lydimas.
kas. Jis pustyliai šnibždėjo, jog žiūrėsiąs 
padaryti kas galima. Kiek palaukęs pa
klausė, ar direktorija dar turinti kokių ki
tų parėdymų, mandagiai ■ atsisveikino ir 
tiesiog išbėgo.

Tai buvo pirmutinis didelis burmistro 
Schulz pralaimėjimas po to, kai paskuti
niais mėnesiais Klaipėdoje gyrėsi, jog jis 
Reizgio direktoriją finansiniai pažabojęs.

Sekančią dieną Klaipėdos miesto val
dyba pervedė direktorijai 150.000 litų. Li
kusią sumą ji sumokėjo per sekančius mė
nesius ratomis. Tai buvo pirmoji žymesnė 
suma, kuri direktorijai padėjo tvarkyti pa
irusius direktorijos finansus.

PIRMASIS KLAIPĖDOS KRAŠTO 
SEIMELIO POSĖDIS

Gubernatorius Valdžios žiniose paskel
bė pirmąjį seimelio posėdį, kuris įvyko po 
dviejų savaičių po BrūvelaiČio direktorijos 
sudarymo. Jis įvyko Klaipėdos miesto ro
tušės salėje. Posėdžio dieną mieste nebuvo 
jaučiama jokio susijaudinimo. Ginčos ėjo 
pirmoje eilėje tarp seimelio ir gubernato
riaus paskirtos direktorijos. Pats posėdžio 
faktas kiekvieną kartą į žmonių smegenis 
buvo įkaltas įkyrios propagandos, kuri 
seimelio posėdžius pakartotinai linksniuo
davo.

Posėdžio dieną prie rotušės buvo matyti 
kiek daugiau saugumo ir autonominės po
licijos, kuri žiūrėjo, kad neįvyktų kokių 
nors susibūrimų. Prieš 11 vak atvyko di
rektorija ir po jos gubernatorius, koman-

Seimelio nariai 
jau buvo gerokai anksčiau atvykę, prisi
bijodami, kad gubernatoriaus Navako iš
radingumo dėka posėdis gali pasibaigtj 
anksčiau, negu bus atvykę visi atstovai. 
Ne be reikalo tuomet buvo šūkis: “punktu
alus kaip seimelio atstovas”.

Stipriai išdilusiais ąžuoliniais laiptais 
lipome į pirmą aukštą ir įėjome į vyr. bur
mistro kambarį, kurio kaimynystėje buvo 
ir rotušės salė. Narnas buvo statytas prieš 
130 metų, buvo jau pasenęs su gana tam
siais ir niūriais kambariais. Prieš kažku
rias Centro Vyriausybės statytas naujas pa
talpas, jis darė gana blogą įspūdį.

Už tai jis buvo istorinis, nes Prūsijos 
karalienė Luiza, 1806 m. nuo Napoleono 
bėgdama, po vargingos žiemos metu kelio
nės Kuršių marių kopomis, buvo atsidū
rusi Klaipėdoje ir kurį laiką gyveno miesto 
rotušėje, šitam istoriniam įvykiui paminė
ti prie rotušės sienų kabojo dideli karalie
nės Luizos ir jos vyro Friedricho Wilhelmo 
III aliejiniai paveikslai. Jais Klaipėdos mies
tas labai didžiuodavosi, nes jie buvo per
gyvenę prancūzų kariuomenės okupaciją ir 
Lietuvos suvereniškumo laikotarpio nepa
judinti.

Taip nebuvo visur Klaipėdoje. Iš rotu
šės lango matėsi ant Akmenės kranto pa
statyto bronzinio “Borussia” paminklo pa
matas. šitas paminklas buvo pastatytas 
1908 m. imperatoriui Wilhelmui H daly
vaujant ir turėjo personifikuoti kovojusią 
ir laimėjusią Prūsiją, kuri amžių bėgyje 
buvo išaugusi į Vokiečių imperiją (Deut-
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Ji 
ne-

“Posiev” apie heroišką lietuvių 
tautos kovą su okupanto
“Lietuva — didvyrių žemė” 

— tokią antrašte penkių pusla
pių straipsniui pateikė Vak. Vo
kietijoje, Frankfurte leidžiamas 
rusų kalba emikrantų mėnesinis 
laikraštis “Posiev” (1972 m. lie-

Šis straipsnis — vienas svar
biausių ne tik Europoje, bet ir 
kitur pasaulyje. Pradedant 1970 
m. rugsėjo 9 d. Maištų teisme 
paskelbtu nuosprendžiu kun. A. 
Šeškevičių nubausti vienerių 
metų kalėjimo bausme, autorius 
toliau chronologine tvarka apra
šo Zdebskio, Bubnio bylas, vys
kupų, kitų dvasiškių persekio
jimą, katalikų protestus, paga
liau smulkiai nurodo į R. Ka
lantos ir kitų susideginimus, 
Kaune buvusias riaušes. Patei
kiamos S> Kudirkos, L. Simučio 
pareiškimu ištraukos. Dar yra 
žinių ir apie Lietuvos miestų 
gyventojus.

Straipsnis baigiamas žodžiais: 
“Šiuo metu sprendžiamas Lietu
vos, Lenkijos ir Rusijos likimas, 
žemėje sutryptą tiesos ir žmo
gaus pasiekimų vėliavą Lietu
va iškėlė aukštai virš mūsų vi
sų”. ' (E)

Jei žymūs dailininkai ar skulp
toriai kilę iš Lietuvos, tai spau
da vakarų ■ Europoje ar JAV-se 
nepamiršta pridurti — “Lietu
vos kilimo”. Italų žymieji laik
raščiai, kaip “La Štampą” (Tori
no), “Gazzetta del Popolo” Tori
no) gegužės mėn. skelbė žinias 
apie tokios kilmės (bet ne lietu
vius) dailininkus; Ben Shan ar

rąjį pažymėta: tai' rabino Simo
no sūnus, gimęs Kaune, į Ro
mą atvykęs 1924 m. “New York 
Times”, &. m. birž. 6 d. Įdėjęs 
platų straipsnį apie, skulptoriaus 
Jacques Lipshitz kūrybą, pažy
mėjo: jis gimęs Lietuvoje, turė
damas 18 m. amžiaus, 1909 m. 
išvyko Į Paryžių. (E)

— 1971 m. moterų — mokslo 
darbuotojų Lietuvoje buvo 3350. 
Iš jų aukšto mokslo laipsni turi 
739, mokslo daktarių yra 25, 
mokslo kandidačių — 714, pro
fesorių — 12, docenčių — 175.

(E)

už nosių privedžiojo politiniai 
pervertai ir žarijų žarstyto  j ai 
svetimomis rankomis.

sches Kaiserreich). 1923 m. Lietuvos sava
noriams užėmus Klaipėdą, šita šarvota ir 
rankoje ragotinę laikanti moteris buvo nu
versta nuo jos pamato ir ątsidūrė Klaipė
dos miesto ugniagesių kieme, kur ji liko 
iki paskutinių Lietuvos suvereniškumo die
nų. To paties likimo tuomet susilaukė ir 
imperatoriaus Wilhelmo I paminklas, ku
ris dėl savo negražumo buvo pravardžiuo
jamas “ubagėliu”. Jis jau paskutiniais mė
nesiais prieš krašto atidavimą buvo atsta
tytas, nors ir kitoje vietoje, šita karingo
ji Borussia sekančiame kare buvo Hitlerio 
garbei sutirpinta ir taip dingo iš istorijos.

Lietuvių frakcija nebuvo atvykusi. Taip 
pat neatvyko seimelio atstovai, kuriems 
buvo gubernatoriaus parėdymu panaikin
ti jų mandatai dėl jų priklausomybės Neu
mann partijai. Dalis jųjų nedarė jokių pa
stangų atvykti, o tie, kurie vis vien vyko, 
buvo pakeliui Saugumo policijos sulaikyti 
protokolams surašyti.

Gubernatorius, atidaręs posėdį prašė 
nustatyti, ar yra atvykęs kvorumui reika
lingas skaičius atstovų. Padavus jam atvy
kusių skaičių, jis konstatavo, jog kvoru
mas nepasiektas ir kad dėl šio trūkumo 
seimelio posėdis negali būti atidaromas.

(Bus daugfaūl

Skaitykite ir platinkite
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų .wosiaz 

IR GERKLĖS LIGOf 
PRITAIKO AKINIUS 

2853 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRosp«cf 8-322? 

Rexid, telefe WWrook 55076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto.

Ron. tel. 239-1633

0R. K. G. BA1UKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building}. Tel. LU'5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepiąs skambiutį 374-8012 
-------- — ____ - »T
Telet; PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečisd, ir sekmų d. ofisai uždarytas 

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

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST. " 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST ŽT«t STREET 
Ofisas: HEmlock' 4-5849* 
/^^Rezitf.j 388-2233^ - 

e-M į
OFISO VALANDOS: \

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

ir šeštad; tiktai susitarus.*
gįį^ ^j '84873 msi ’ »

DR. W. E1S1N-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAUCEL- 
KR1AUČEUŪNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOtERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVĖ. 
' Telef. WA 5-2670.

Neatsiliepus" -— skambinti 
*s^*^4714)225

Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
tendencijos:* PR 6-9801'-
W X MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'
' . VIDAUS LIGŲ SPEC, v 'a-

2454 West 7ist street
VALANDOS: Pirmai, antrad., ket

virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet - Ketvirtai ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
ėPTONCMTRIŠTAS^”

KALBĄ IJETUVIŠKAI
2618 71 st St. — Tel; 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBŲTfS
INKSTŲ,' PŪSLĖS IR ” 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880
Naufes rez.’telef.: 448-5545

ft

DR. P. STRIMAITIS ’ 
Gydytojas Ir chTr’uKgXs 
(Bendra praktike fr^cfilrm-gfte 

Ofisas 2750 Wait 71st St 
" " TeL: 925-8296 ‘

Valandos: 2—8 vai "vak* Penktadieni 
«lIJm.12 ir nuo "2 iki 8 vai vak *« 

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
"■'uždaryta^"" *■'*'“ a

_______ Raz. tėto WA 5-3099

W. VYL TAURAS ■
GYDYTOJAS (| CHIRURGAS 

tendrs praktika, spec. MOJgRŲ |igo« 
©fisasC7652 WEST 59th ’STREET

JeL: PR 8-1223___ j. » is • iTLi
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir-penkt; 2-4 ir 6-8 vai vak. šeštadie- 
ziail '2-4 vai. ' po pietę ir kitu laiku 

pagal susitarimų. ■-

V. Tumasonis, M. D., S. C. 
t* *^u*H’Y'R'r5’R‘^ >rsr P *« 

2454 WEfT 71st STREET 
Ofiso telefu HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Gibson 8^6195

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

p. Šileikis, o. p.
M SRTHftFlDAŠ^liofĖZlŠTAS
VI ApcrtUl - Protezai. Med. Bap 

dažai. Sp^laTI pagalba kolom
** Wch Support.! Ir f. t — »*' 

VaL: &—-4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—1. 
2850 W.tf 63rd St, Chicago, 111. 60629

* ' T.lef.: PRotpect 6-5084

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI- 
•NAUJIENOSE”. ~ TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNY JI

•y^’J

Palaidojo Sophie Weličką
Prąęitj šeštadienieni rug- 

pifičio 5 dienos ‘ popietę. Lietu
vių Tautinėse Kapinėse buvo 
palaidotą Sophie Welicka. \ We 
ličkų šeima seniai buvo įsigi
jusi sklypą Lietuvių Tautinėse. 
1 en seniai pastatytas puikus 
paminklas. * “ ' "T

Sophie Welicka mirę Flori
doje, Miami mieste, rugpiūčio 
1 dienos vakarą. * ji kelis metus 
sunkiai sirgo. Penktadienio 
rytą josios palaikai buvo atga
benti į Chicagą ir pašarvoti 
Petkaus Marquette koplyčioje. 
Paskutinius 15 metų Sophie* gy
veno Miami Beach mieste, kur 
turėjo Baltic hotelį, bet anks
čiau ji gyveno Chicagoje. čia 
ji vedė, išaugino sūnų ir dukrą. 
Sūnus Stasys mirė 1970 metu 
liepos 27 dieną, b dukfė Bronė 
gyveno su motina iki paskuti
nių josios dienų. Chicagoje ji 
turėjo savo namus ir biznį, už
tat Chicagoje ji turėjo labai 
daug pažįstamų ir gerų draugų. 
Ne tik penktadienį, bet ir šeš
tadienį koplyčioje buvo daug 
žmonių, prie karsto matėsi 
daug vainikų.

šeštadienį, lygiai 1 vai. po 
pietų koplyčioje prasidėjo at
sisveikinimas. Koplyčia buvo 
pilna. Dainininkas Algirdas 
Brazis pagiedojo dukters pa
prašytas lietuviškas ir anglis-

!

GRADINSKA
NAMAMS“į. į '> A

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
A “= t -A* “ - - . * F; r

LIETUVĮ, EIK PAS LlETUVĮl

Leidimai — Pilna apdrauda
1>Wą2EMArĖtAlNAr0{:*Jf4 *

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063
- f

Apdraustas par kraustymas 
II {vairi? atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Placa 

TaLr F Rentier 6-1 M2

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS ** £i? s >•

Visos programos iš W0PA,
1490 kil/A. MT '5<

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

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AYE, 

CHICAGO,'ILL. 60629

ką rūpinasi savo vaikais, juos 
, , išleidžia į mokslus Ir pastato
kas giesmes, o Aldona Brazie- ąnt tojų? AHkus daiktas, kad 
ne giesmininkui akompanavo. Hai i'r vaikai atsilygino meile ir 

Martynas Gudelis tarė šiuos atsidavimu. Mes žinome, kad 
atsisveikinimo žodžius: (Sophie Welička sunkiai sirgo.

Sophie Zalbaitė NVęlič- Jai buvo reikalinga nuolatinė 
kiene, mūsų visų gana gera pa- priežiūra. Amerikiečiai suse- 
žįstama, praeito šimtmečio pa- nusią motiną būtų atidavę į se- 
paigoj'e gimė Lietuvoje, Telšių nelių prieglaudą ir lanke ją 
apskrityje, Varnių valsčiuje, kartą į mėnesį arba du. Tuo 
Pavanedių miestelyje. Ameri- tarpu josios’duktė Bernice ne- 
ton g atvažiavo jaunutė, 1906 nbrėjo jos palikti svetimųjų 

. priežiūroje. Motina buvo gera
Pradžia jai, kaip visiems ki- jai, ji nutarė padėti sergančiai 

tiems tuo metu atvj^kusiems lie- motinai. Jai "teko būti gydytoja, 
tuviams, buvo sunki. Turėjo slauge,' dukterim ir valytoj a’ 
pramokti kalbos ir prasiskinti jai reikėjo parodyti ne tiktai 
Įtelią. Amerikos gyvenime.. Ji dukters meilės, bet ir slaugės 
atvažiavo pas dėdę Pilipavičių,|jcantrybės.' Ji'tai darė iki pas- 
bet ir dėdė mažai ką galėjo 
padėti. Bet Sophie Weličkienė 
greitai susiorientavo. Ji pasis- 
tenge pramokti angliškai, o 
netrukus "įėjo į‘biznį. Ilgus me- 
tus ji gyveno Town of Lake lie- 
iiivių kolonijoje, o vėliau ten 
jr bizni buvo Įsteigusia ‘ j 
riJtr - Ame-įlaulinėsė Kapinės^; Dukfė ir
rytoje, jai paaiškėjo ir svar- ženlas> ■•VJ.w_vdaįili motinos 
blausios lietuviuko gyveninio I * ’ ij ir-'’- • ’ • *problemos: Ta’is JaikaS Ameri-p t- ».»'T’**’ -

f^VQs, įjgos diskusijos, 
vtot?ri^? ne* nesusipratimai. I j 
SojiĮiie ‘ buvo ’ p asirmkūsi Nau- ! 
. lęnų kryptį. Ji buvo naujie- 
nietė Chicagoje ji skaitė dien
raštį ir vėliau, kai išvažiavo į 
floridą. Chicagoje ji priklau- 
>e kelioms lietuviškoms orga
nizacijoms, lankė jų susirinki
mus ir dalyvavo visudmėriine- 
je lietuviškoje veikloje. Jai la
bai giliai buvo įstrigusi lietu
vybės problema. Amerikoje 
jai atrodė, kad lietuvybės klau- —i ha. ■< ftt» -■*•<■% ''i ’» simas yra pats svarbiausias. Ji 
yūpinosi, kad josios vaikai iš
augtų lietuviais ir kad jie neuž
mirštų gimtojo krašto rielai- 
riiių. Ji pati visą savo gyveni
mą ėjo į lietuvių parengimus ir 
piknikus, dalyvavo' bendroje 
kultūrinėje lietuvių veikloje.’

Nutarusi iš Chicagos išsikelti 
į floridą, ji Miami mieste nu
sipirko Jiotėlį, "kuriam davė ?ajfįc vardą/ Tas vardas1 su-1 
traukė daugeli pabalfiečių. jis 
: .3’>tsį-s.ir ’zSMri.-tjr /Iriijvisą laiką buvo lietuvių centru. 
Visa eilė čikagiecių, pažinusių I 
Sophie ' ■ 
vykdavo pas ją į' Baltic/' Vieni i 
pas ją apsistodavo, d kiti gau
davo inĮormacųas apie Flori
doj'e išsimėęjusius lietuvius.

Bet Sophie Welicka ir* Flo- 
ridoje negyveno atsiskyrusi, 
len ji tapo Miami Lietuviu 
klubo nare ir nonai lankydavo 
susirinkimus. Floridoje jai rū
pėjo lietuvybę . Ne ji viena ten 
rado gerų draugų, bet josios 
duktė ^ernicę susipažino su 
lię|uyįų inž.įnierium ĄlįĮertu 
Yenkelįūnu ir sukūrė jįetuviš- 
ką šeimą.

Ąr gaji daugiau kas norėti iš 
lietuvės mojįpos, kuri visą lai-

pas-

gali būti kas gražesnio, 
kai lietuviai vaikai, gerbdami 
tėvus, rūpinasi j'ais iki mirties Z 
Ar nevykdo jie senos lietuviš
kos tradicijos?

Sophie Welicka norėjo būti 
palaidota Chicagos Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse. 
Rentas, vykdydami

£U

. .fe ' įmes čia turime galimybes su ia■ S I?!?? ?)? Ims?*Ipsisveikinli."’ilgasAuvo josios 
‘ .? įyvenimo kelias, nuo Telšių

jki Chięagos. Bet mes visi ži- 
.Dome, jjtaa ji sjęa gyvenimą 

■puvo geralietuvė; 'kad ji buvo 
’(gera motina, mylėjši ir besirū

pinusi savaisiais. Mes reiškia
me užuojautą dukrai, žentui, 
[marčiai ir artimiesiems ir hori- 
Įme, kątĮ ji ramiai gulėtų pasi
rinktoje amžinybės vietoje.

Reporteris

Spąskį išgelbės 
Wlistebujjia?

REIKJAVIKAS, ISLANDIJA. 
Sovietų šachmatininkas Boris 
Spaskis pralošė 13-tą partiją. 
Dabar didmeistąriai tvirtina, 
kad' Spas^ gali ’išgelbėti ’ tik
tai stebuklas.' Bobbv' Eischer 
tun ąstuoms taskus, o pašau- 

[iio čempionas turi tik|ąi '5.
Į Blogiausia, kad paskutine 
partiją pradėjo Spaskis, jis 
lo'še baltais. Jis turėjo’{am tiž- 

^^bįų/Eef lošimo me- WdKlu Chieagoje,kį §aaa^"telii/ riį’dovanoa- 
"T Q G 10 T KOI TV z* * \l v i ‘ _ I ..

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
> -- - - - . .. i*r»- ft -«=• te*—Ą te

— §ek pasaką, mamyte.
s Apiė*SetfaF laikus,71^' •

Kai aitvarai ir^laumės

S. Petersonienė• a, wm
, t oezi-’a pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 

oykstavunai. - Naujienose galima gauti* šftf perlų fr ^tnciūgų1 nrfisiį mažie 
aema bei jaunimui* e >‘h

VELY*M PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasaltos ir DVY- 
■*UNEb, psL su 8 apsakymėliais ‘iš vaikų-pasaulio. ‘Abi gausiai iltu>- 
teuotos,-spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 ' T“ ’

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
SflSSSr 3S8? '“T* ‘ ““lio-lom.w, ąj-p*: p»

3. A. Giedriu*, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. SimaD-
tevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.- .)'• u;iar, iu:> mta

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
’ faPte PaslapriHgąrias1 laumes Tėvų žemėje. Labai gražus* leidinys

k? buDi!0T^t0.’ faeUls ''U'selteisDgaUsJįi 'dalE J. Kitaip muštruota. &

Ž- Į-ięTUYĄ, poema. 118 pat. $1,00.
fuoJi™£nMi TRYS SAKALAI', Uet^Mokj^tojų s-gos premi-
V T^avimiii, legendos, noVelfes.*D«L
V. Stancikaites iMuttfadjosf/196 kaina 2 dol. ’ t

Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77-psL leidinys. $3.00. * ‘
yal-W.*' SE?0V£S LIETUKŲ PIEVAI, mitologijoa posmai 

Šluoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip'SėnovėsTietOriai’ir žemai 
čiai bendravę stūgavo dievais, 54-psL, $1:00.k

ni°ri D®lto iš pat mažene yra daug lengviau juoe
rt^kM sk^lyulr mylėti hetuvską-knygą. , Jej UV4i išbalansuo

ėjimo tbdyklė staiga tekitą
■f * 4* .

1731 §o. HALSTED ST, CHJCAGQ, ^L. ^608.
W .

įas klaidas. Fisheris tuojau 
jas paslebeĮO ir Spastiui Kirto. I •->« T* » ■ž‘? T D. ’?įk. Ill- f K»,opaskis, pralaimėjęs parti-

GŽI.ES VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63 r a STREET 
Tolefonal; pg ^33 lr po #X<34

ją, išėjo su žmona Larisa pasi
vaikščioti. Jiedu seniai nesi
matė ir nori laukuose vienu 
du išsikalbėti įvairiais šeimos 
ir ateities reikalais. Viešbuty
je jiems nepatogu kalbėti nes 
į Reikiaviką sovietų valdžia 
privarė didoką skaičių seklių.

Sen. McGovern 
pasidarė daug priešų 

„ CHICAGO, ILL. Ketvirtadie
nį aldermonas Vrdolyak pa
reiškė, kad jis nebalsuos ir ne
varys rinkiminės kampanijos 
sen. McGovęrn išrinkti. Kelias 
dienas vyravo įsitikinimas, kad j 
Sargent Shiver pajėgs apmal
dyti merą įSaley ir įtraukti 
miesto demokratus į sęn. Mc
Govern kampaniją, šiandien 
aiškėja, jog įai bus labai sun
kus dalykas. Aldermanas Mar- 
zullo pakartotinai tvirtina, kad 
is nėbalsųos už sen. McGo

vern. Dabar paaiškėjo, kad 
Hondoje vi§ dėlto ne ką§ ki- 
as, pats MęGovern įsake ke- 
ienis kredecialų komiteto na- i 

rįams pripažinti Singerio kam- 
Papij^- Jeigu McGovern nau
dojo tokjus metodus hoipmą- 
ėijąį gauti, tai jis galės apsieiti 
ir be Marzullo paramos, gai

šenas demokratų politi-

*' (POTHAMHNTAS)
Linksmumo arte liūdesio valandos- 
gražiausios gėlės ir vri nikai antka

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėles.

ROY R. PETRO (PVTRAMf MTAS)
<525 Hirlira Av®, —— 544.1221

voja 
kas.

SKAITYTI ®HAUJIENASB

—
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GRovehill 6-2345-8 t 4* - "f J -*% * i *4 «ft

1410 So. 50th Ąve., Cicero
’fejtf.: fOwnhai] 3-210M'

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTfi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LaidetaviiĮ Direktertai
£«■<

TRYS MODERNIOS
AUR-CONTHTIONEZ; KOPLYČIOS

NEW YORK, N. Y. — New 
lorke narkotikus pardavinė- 
jantieji gengsteriai pradėjo 
tarpusavį karą. Vieni gengste
riai rasti automobilio bagaži
nėje, kiti paguldyti rinštoke, o 
vakar ir vėl nužudyti du jauni 
vyrai. Iš viso gyvybės jau ne
teko 8 jauni vyrai, pardavinė
jusi ėji heroiną ir "kitus svaiga
lus. šiandien rasti nušauti '24 
metų Phillip J. Manfredi ir 22 
metų jo pusbrolis Phollip D.’ 
Manfredi. Nakotikus pardavi- 
pėjiisioš grupės vadas buvo Car 
lo Gambino šeimos vyriausieji 
nariai. Poilicija gaudo nusi
kaltėlius, bet suriku teismui 
rodyti. Dar sunkiau surasti 
žudikus, nes jie gerai organi
zuoti. “ ’ t * j - - ” '

I O <r ž 4t ~i f- ' ■..'i?.y*,^J.M s •;

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

itwt ’ S Ą ?t Į -X n 1 "»!v * -T* i-* »

LAIDOTUVIŲ

i
Į

OIRgKTGRlAfe

DOVYDAS P. GAIDAS
n ..^4

4605-07 go. pERMITĄ^E AVENUZ
T«L: YĄrds 1742

GERiLDAS F. 0AIMID

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

t

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

- NAUJIENOS/CHICAGO £*|LL.— MONDAY, AUGUST 14, 1|72

Pagal tėvus
Gyv. St- Petersburg, Florida. 

Chicago ir Cicero, Hffnois.'
Mirė 1972 m. liepos 27 dieną,

Clerandon Rilis,

_ sulaukusi senatvės.
Gimusi Lietuvoje, Punsko parap., Vieponiškiu kaime.
Paliko nuliūdę: vyras Jonas, duktė Lee Kelly,'žentas Jim, anūkas 

John, gyv. Clarendon Hills, m., brolis John Diamond, jo žmona Josey 
gyv. Prinston. ■ Wls_. ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. ‘ < / ’

Liepos 29 d. po iškiltfiingų apeigų ir atsisveikinimo buvo palydėta 
i St. Petersburg krematoriumą.

Laidotuvių direktorė Jean Vance, tel. 652-6245, yra įgaliota pra
nešti apie velionės Anna Burdulis mirtį.

Nuliūdę vyras, duktė, brolis, giminės.

■ «te

BURBULIS
DIAMENTIS
Anksčiau gyveno

CHARLES J. STANKUS
Mirė 1972 nu rugpiūčio mėn. 11 diena, 10:15 vaL vakare, sulau

kęs 56 metų amžiai Gimęs ^Chicago, Illinois. ” < -
žmona Aldona, spagai tėvus Shillis, 5 sūnūs — 

Charles, marti Cnnstme; Richard, marti Lawrence; Gerald ir David, 
duktė Jeanette Egah, žentas Frank, 7 anūkai, brolis Antanas, 2^sese- 
iys — Susan Smith; švogeris Edward it ’Hefen Spitzer. Svogeris Wil
liam, uošvienė Kostancija Dbmikas, kitrTgiminės/araugai ir pažįstami

Kūnas pašarvotas Antano’'Mr Phillips koplyčioje, 3307 So. :Litua- 
nica Avenue.

Antradieni, rugpiūčio 15 dieną 10:30 vai. ryto bus lydimas iš ko- 
plyeios į šv Dovydo parapijos bažnyčią;‘o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas s v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

yisi a-, į; Charles J. Stankus gimines, draugai ir pažistami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ’ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. « j . r ,. T i

Nuliūdę lieka:

Žmona, sūnūs, duktė, anūkai, seserys, brolis, 
uošvienė ir giminės. -

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 

r i. a

Qirektoriy
♦*» te** 4-*»* .■*>

Associacijos

ambulance 
PAfA RN AVI
MAS ctcna 

Ife NAKTĮ T? Us/f

W«ME
KOPLYČftf

VISOSE MIESTO 
vs*^XLfS6“^

ANTĄNĄS M; PfflLLffS
3307 So. LITŲANICA AVENUE. Phone r Y Arus 7-340]
-   2_^.. * į - .r - ft A v“ »» ,-> « ft v- . - - f

BUTKUS - YASAITIS
Iff? 50th Ave.t Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1002

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

GEORGE F. RUDMINAS
4Y£- Tel.; YAraą 7-|Į3d-|13§ 

-..■ "'"ė ~ 7
STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)
V'R' ?WP " ' ’

2314 23rd P1.ACE
11028 sUJUTriWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 9744410

Virginia 7-667:

f. L RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET “ Phone: YArds 7-1911
« | . .4 . .. $ -K

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI" '
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

- '



24.500.
3 miegami,

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Moterų

Šimkus 
4259 S.

2 miegami.
Garažas.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

m. yra jo 
Dabartiniu 
Chicagoje 
mentus ir

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

tr pro£u surw orai į

naujienas

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

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer 
Chicago, UI. 60632. Tel. Y A 7-59W

Charles 
house- 

light cooking, 4 adults in 
work

Dėdės
Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 

Antano

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliuojame) semis na
mus, 
kome

1972 m. rugpiūčio mėn. 6 d., 
Marquette Parko parapijos sa
lėje, 6820 So. Washtenaw Ave., 
Chicagoje, buvo sukviestas Bal
to Chicagos apskrities valdybos 
visuotinis-metinis susirinkimas. 
I susirinkimą atsilankė nemažas 
skaičius Balto darbuotojų ir pri
jaučiančių žmonių.

Susirinkimą atidarė pirminin 
kas Valerijonas Šimkus ir savo 
įvadiniu žodžiu pasveikino susi
rinkusius ir padėkojo už atsi
lankymą.

Prezidiumą sudarė: pirminin
kas Albinas Dzirvonas ir sekre
torius Edvardas Litvinas. Pre
zidiumo pirmininkas padėkojo už 
pasitikėjimą ir paprašė vienos 
minutės susikaupimu pagerbti 
metų bėgyje mirusius Balto dar
buotojus.

Apskrities valdybos pateikta 
darbotvarkė priimta papildant 
vienu punktu, Balto seimo klau
simas.

Pirmuoju darbotvarkės punk
tu buvo perskaitytas praeitų me
tų protokolas, kuri perskaitė Vy-

Miami, Florida 
(Pr.)

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato 
J. B. KONČIAUS knyga

š. m. rugpiūčio 7 d. lenkų laik
raštis “Dzienik Zwiazkowy” ra
šo, kad vadinamoje “Sovietų 
Baltgudijoje” yra tik 60 katali
kų kunigų. Iš jų, dalis dirba ry
tinėse Baltgudijos vietovėse. Di
džiausios lenkų vyskupijos yra 
Minske. Plocke, Vitebske ir Sluc-

1970 metais į’miestus atvyko 
112,915 asmenų; iš Lietuvos — 
(kaimo) 84,652; iš kitur (kitos 
respublikos) 28,263.

Iš miestų išvyko 73,072 asme
nys; į Lietuvą (kaimą) 51,701; 
i kitas respublikas 21,371.

Tuo būdu, 1970 m. Lietuvos 
miestuose atsirado (28,263—21,- 
371) — 6,892 nauji kolonistai, 
daugiausia rusai, ukrainiečiai ir 
gudai. (“Viesnik Statistiki”, 
1971 m.Nr. 11, 82-83 psl.), (E)

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

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu 
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą 
šerno gyvenimo bruožus 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

— Miami Lietuviu Klubas 
Floridoje siūlo darbą vedusių
jų porai labai gerom ir patrau
kliom sąlygom. Duoda ir bu
tą. Rašyti Lithuanian Ameri
can Citizens Club, 3655 N. W. 
34th Street, 
33142.

— Robertas Stankus, Gage 
Parko aukšf. mokyklos abitur
ientas, gavo Notre Dame u-to 
Chicagos klubo metinį garbės 
pažymėjimą už aktyvii ir sėk
mingą dalyvavimą futbolo žai
dynėse taip pat už aktyvumą 
kitose sporto šakose. Rudenį 
pradės studijas Illinois Bene
diktinų kolegijoje, Lisle, Ill.

M. A. ŠIMKUS
Real Setate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

— Mečys A. Šimkus, 
Real Estate kontoros, 
Maplewood Ave. Chicagoj ve
dėjas, išvyko atostogų. Jo kon
tora iki š. m. rugsėjo 5 d. bus 
uždaryta.
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tautas Žilinskas. Protokolas be 
pataisymų.

Apskrities apyskaitinius pra
nešimus padarė veiklus pirmi- 
ininkas V. Šimkus. Jis pareiškė: 
“Mano pranešimas bus trumpas, 
ir, beveik atsiprašančio pobūdžio. 
Mano sveikatai sušlubavus ir lai
kinai pasitraukus iš aktyvios 
Balfo veiklos, liko pavėluotai su
kviestas metinis susirinkimas, 
kas yra nenormalu. Dėl susidė
jusių aplinkybių, raštišką prane
šimą neparuošiau. Turiu pa
reikšti padėką visiems Balfo dar
buotojams, o ypatingai apskri
ties ir skyrių valdyboms, kurie 
visu nuoširdumu ir pasišventimu 
dirbo Balfo pasiimtus darbus”.

Apie iždo stovį, piniginę apy
skaitą perskaitė iždininkas Kos
tas Čepaitis. K. Čepaičio pinigi
nis pranešimas palydėtas gausiu 
“plojimu. Sekretorius K. Januš- 
ka trumpą pranešimą padarė apie 
sekretoriatą. Revizijos komisi
jos aktą perskaitė pirmininkas 
Adomas Ūselis.

Apskrities valdyba perrinkta

Apdovanojo iškiliuosius 
laikraštininkus

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tun«-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-93Ž7

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

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

Dar daug lenkų gyvena Balt
stogės ir Naugardelio apylinkė
se, kurios anksčiau priklausė 
Lenkijai, dabar priskirtos prie 
vad. “Sovietų Baltgudijos”. Ten 
lenkams nepripažįstamos jokios 
mažumų teisės. Lenkams ten 
neleidžiama joks lenkiškas laik
raštis, lenkų kalba spausdinti, 
neleidžiamos jokios lenkiškos 
mokyklos steigti.

COUPLE WANTED IN St. 
area woman to do general 
work Ų.
family. Man to do general 
needed, own private 2 bedroom hm 
Salary open. References required 

Call after 7 P. M. 825-1665 
or 825-0579.

Some English necessary.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

kalbėdamas su tą laikotarpį 
žinančiais asmenimis. Naujie
nų redakcija jam pateikė kai 
kuriuos šio laikotarpio duome
nis. A. Ališauskas gerai kalba 
ir rašo lietuviškai.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

— Bonnie Dikselis, Burbank, 
III., baigė keleivių globos ir 
patarnavimo kursus United Air
lines mokykloje. Paskirta tar
nybai tos bendrovės O’Hare 
aerodromo .bazėje.

— Leonardas Brenkus iš 
Marquette parko apylinkės da
lyvavo . Lake Forest. kolegijos 
studentų pastatyme^ “Charles”.

— Donatas Uogintas, Anta
nas Urbonas ir Juozas Zubric- 
kas iš Marquette Parko apylin
kės gavo Amerikos pilietybę.

— Thomas J. Muskus iš 
Marquette Parko, Illinois u-to 
Circle campus senjoras ir ROTC 
kadetas, dalyvavo Armijos at
sargos karininkų kursuose Fort 
Riley, Kansas.

II-čios vietos laimėtojas: šau
lys, istorikas Jonas Švoba, gyv. 
Detroite.

Kadangi nė vieno iš čia pa
minėtų šaulių nebuvo 3-čiojoj 
Kultūrinėj savaitėj, tad pre
mijas ir pažymėjimus Įteikė vė
liau LŠST c. v. Spaudos Infor
macijos vadovas. 1

šiemet apdovanojimų komi
siją buvo sudarę šie Los Ange
les, Calif., šauliai:
Algirdas Gustaitis, Stasys Pal
tus ir Vaclovas Prišgintas.

Be jokio honoraro rašančių

REAL ESTATE FOR SAL’ 
Namai, Žemė — Pardavimui

— Terry Gečas iš Brighton 
Parko apylinkės išrinkta Amer. 
Legiono Zientek posto 
vieneto sekretorė.

A. & L INSURANCE 4 REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA <-4775
(Currency Exchange Utaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

— Maria Aukšt. Mokyklos 
Mokinių tarybos narės dalyva
vo Studentų vadovybės institu
to seminaruose prie Indianos 
universiteto Bloomington mies-

HELP WANTED — ŽEMALE 
Darbininkių Reikia

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, Hl. 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. VALANT1NAS

liuksus 6 kambarių butas — 
balkonai ir 2 mo- 
advokatui. inž. ar 

daktarui? Marquette Parke. S44.900.
2 AUKŠTU 2 BUTU mūras, platus 

lotas. Garažas. Arti mūsų. $22.000.
7 KAMBARIU MŪRO bungalow, 

dideli šviesūs kambariai. Gazo šildy
mas. air-cond. Įrengtas sausas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$21 900

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

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marauette Parka. $10.000.

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

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

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

I- mos vietos laimėtojas: Pet
ras Petrušaitis, “Tremties Tri
mito’’(įjungto į Kari) red., šau
lys* gyv. 1561 jHolmes Avė., 
Racine, Wis. i .

II- ros vietos laimėtojas: šau
lys Juozas Krygeris, teisininkas 
gyvenantis Clevelande, dau
giausia rašęs Naujienos ir Dir-

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS
8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 

mūras. 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 LIŪKSUS.v2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šilda
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69,900.
/8 KAMBARIŲ 1% aukšto namas.

2 vonios. Gazo "šildymas. Platus lo
tas. Naujas garažas. Arti ofiso. — 
$20 900

2 AUKŠTŲ MODERNUS ant 50’ 
mūras.
oarketas. air-cond. 
dernios patalpos -

— Chicagos Miesto meras 
Richard J. Daley paskelbė 
švaros palaikymo akciją kvies
damas organizacijas ir paski
rus asmenis prisidėti prie ben
drų pastangų. Bendrus darbus 
koordinuoja ir duoda patari
mus piliečių komitetas, kurio 
būstinė yra miesto valdybos 100 
kambaryje, tel. 744 — 4136.

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

T«I.: REpublIc 7-1941

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

SAVININKAS parduoda grosemę su 
didelėmis atsargomis su 6 dideliais 
kambariais užpakalyje ir dviem 
apartamentais antrame aukšte. Di
delis sklypas ir 2 automobilių gara
žas. Kampinis namas, geros pajamos. 
Mokyklos gretimame bloke. Po tri
jų telefonuokite 376-8281.

Būsimos indėnu "squaws" (bobos) per vieną savo gimines "pow-wow"' parodė daugiau dė 
mesio "blyškaveidžiy" gamintiems ledams, negu savo giminės tradicijoms.

Tuo tarpu vad. “Sovietų Lie
tuvoje” yra daug mažesnis len
kų skaičius, bet ten užtektinai 
yra lenkiškų mokyklų ir lenkiš
kos spaudos. lie to, dar pažymi, 
kad Baltgudijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje yra, didelis kunigų 
trūkumas. Pavyzdžiui, nors 

i Kaune ir veikia kunigų semina
rija, bet joje negali būti daugiau 
30 seminaristų, o metus įšven- 

j tinti leidžiama vos keli kunigai, 
s Dar paminėję Latvijos katalikų 
padėtį, uažbaigia straipsnelį, pa
vadindami rusus tironais.

1972 m. liepos mėn. 12 d. 
Kennebunkport, Maine, pran
ciškonų vienuolyno buvusios 
gimnazijos didžiojoj salėj, Li
teratūros ir meno vakare, LŠST 
Spaudos Informacijos vadovas 
paskelbė trijų šaulių laikrašti
ninkų apdovanojimą simboli
nėm piniginėm premijom:
I v. — 100 doleriu, II v. — 75 
dol. ir II v. — 50 dol., be to 
kiekvienas pagerbtas apdova
notas atitinkamu'^’pažymėjimu. 
Nusipelnę iškilūs žurnalistai — 
šauliai pagerbti už 1971 m. at
liktus darbus.

idealistų šaulh] laikršatininkų 
apdovanojimo tradicija' ’yra 
gražiu pavyzdžiu ir kitom or
ganizacijoms. Pinigai išmoka
mi iš LšST sudaryto Spaudos 
ir Kultūros Fondo. Kiekvieno 
šaulio pareiga tą Fondą remti, 
ir ji savo piniginiais įnašais ug
dyti. V. Mingėla

DBL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

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

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

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

2 PO 5. MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36.500.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

LAKE SHORE DRIVE APT.
Dependable woman wanted, light 
housekeeping and serve 2 light 
meals for one elderly gentleman. 5 
day week, TO A. M. to 3 P. M. Refe
rences, good pay plus carfare. Eng
lish necessary. Write c/oAF Box 401 

225 W. Washington St.
Chicago, Ill. 6C606

— Stud. Arūnas Ališauskas, 
Dept, of History, The John 
Hopkins University, Baltimore, 
Md. 21218, rašo disertaciją gau 
ti istorijos mokslo laipsnį. 
Amerikos lietuvių kultūrinis 
gyvenimas ir veikla 1914 —1918 

pasirinktoji tema, 
metu jis lankosi 
rinkdamas doku- 

medžiagą bei pasi-

ta pati, būtent: Valerijonas Šim
kus, Juozas Mackevičius, Felik
sas Sereičikas, dr. Bronė Motu- 
šienė, Kostas Čepaitis, Kostas 
Januška, Edvardas Litvinas, 
Kostas Repšys ir Kazys Kasa- 
kaitis. Revizijos komisija palik
ta ta pati: Adomas Ūselis, Jonas 
Žadeikis ir Kostas Bružas.

F. Sereičikui pasiūlus, buvo 
aptarta Balfo seimo klausimas, 

Į kuris Įvyks 1972 m. spalio mė- 
I nėšio pabaigoje, Detroite. Buvo 
j aptarta rudeninio piniginio va- 
i jaus reikalai. Taip pat buvo pa- 
I diskutuota apie ateities Balfo 
šalpos reikalus.

Balfo direktorius Adolfas Ba- 
liūnas padarė platų pranešimą 
apie Balfo centro valdybos Įstai
gos perkėlimą iš New Yorko Chi- 
cagon. Pranešime plačiai išdis
kutuoti klausimai, kodėl centro 
valdybos Įstaigą reikėtų perkel
ti. Pranešimą — anketą paruošė 
sudaryta komisija iš 5 Balfo di
rektorių, kurios, pirmininku yra 
A. Baliūnas. Paruošta anketa 
bus pateikta Balfo seimui svars
tyti ir galutinai nutarti įstaigos 
perkėlimo klausimą.

Baigiant susirinkimą, apskri
ties pirmininkas V. Šimkus pa
dėkojo susirinkusiems už atsi
lankymą-ir paprašė nuoširdžiai 
kooperuoti su. apskrities ir sky
rių valdybomis bei' kitais Balfo 
darbuotojais. Susirinkimas, baig
tas Tautos himnu

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

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

MŪRINIS BUNGALOW ~ ‘
rių 
šildymas, 
riai. naujai išdažyti, 
mento.

5 KAMBARIŲ 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Beit $25,500. ? f

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

TEL. 436-7878
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai S4,00, minkšti — 83.00. 

I

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

stogus, langus, dažome, sutvar- 
elektrą. atliekame cemento 

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

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

SKAITYK PA.TS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIINAS

' HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
oerstatau 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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

Tim Conway vandindamas wkamame Walt Ditsney filme "Didžiau
sias pasaulio atletas" smenga į purvo liūną.

A. G. AUTO REBUILDERS 
čia automobiliai išlyginami ir nude 
žomi. Darbas atliekamas sąžininga* 
ir gera L prityrusių darbininkų. Kai 

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

TEL. — 776-5888
Anketas Garbačiauskas,

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208V2 W. 95th St.

GA 4-8654 M

ite!* -.re Casv Conpanv




