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JAV gynybos sekretorius Melvin Laird sako kalbą ROTC kadetams Indiantowne, Pa
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JAV Prezi- 
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neramumu

BERLYNAS. — Vakarų Ber
lyne 1971 metais nusižudė 860 
žmonių, kaip praneša Evangeli
kų Bažnyčios spaudos biuras. 
Nors tas skaičius esąs kiek 
mažesnis už 1970 metų skaičių, 
vistiek nusižudymų skaičius 
Vakarų Berlyne esąs didesnis 
ne kaip kituose Vokietijos ar 
bendrai Europos miestuose.

Paaiškėjo, kad teisėjai buvo 
apgauti, jiems buvo teikiamos 
netikslios žinios. Teismui me
lavo ne tik liudininkai, bet tei
sybės nesakė ir advokatai.

Viduje buvusieji panterų 
smogikai pasakė, kad iš vidaus 
jie nešaudė j policiją, bet advo
katams jie prisipažinę, kad šau
dę. Paaiškėjo, kad du šaudžiu
sieji smogikai išlindo pro sky
lę ir pasislėpę nuo teismo.

Kritikuoja JAV, bet nieko nesako apie komunistę 
žudymus įvairiose piety Vietnamo vietose

SAIGONAS, Vietnamas. — Didieji Amerikos bombonešiai 
išmetė galingų bombų j Vietnamo demilitarizuotą zoną, kur su
trauktos naujos komunistų jėgos, — sako oficialus karo vadovy
bės pranešimas.

— Sekretorius William Ro
gers padarys platų pranešimą 
respublikonų partijos platfor
mos komitetui apie tarptautinę 
JAV poziciją.

WASHINGTON, D. C. — Pa
sipiktinimas “taikos apaštalu” 
Ramsey Clarku kasdien stiprė
ja. Be sekretoriaus William. 
Rogers ir Mitchell pareiškimų, 
nepasitenkinimą reiškia plates
ni sluoksniai.

pasakyta, kad 
buvo aptaria- 
Europoje. kuri 
“naują fazę”, o

Sovietų “Nauja fazė 
su Vakarais -

Komunistai puola kituose 
frontuose

Pagal tarptautinį susitarimą 
buvo padaryta demilitarizuota 
zona, į kurią nei Pietų Vietna
mo karo vadovybė, nei Šiaurės 
Vietnamo karo vadai negalėjo 
siųsti ginkluotų dalinių. Komu
nistai sutraukę galingesnes karo 
jėgas ir pradėjo įsiveržimą į 
Quang Tri provinciją. Dabai* 
jie planavo permesti naujus su
stiprinimus į Quang Tri, kur 
Pietų vietnamiečiai gerokai 
juos apdaužė.

Amerikos stratosferiniai lėk
tuvai išmetė bombų į tas demi
litarizuotos zonos vietas, kur 
apsistojo naujai atsiųstieji ko
munistai.

Lenkijos vyriausybė kreipėsi 
pirmiausiai i JAV ir Europos 
Bendruomenės valstybes su pra 
šymu, kad atsimenant princi
pus, suformuotus paskutiniojo 
karo pradžioje ir Atlanto Char- 
toje, pareikalautų Rusiją pasi
traukti iš okupuotų kraštų. 
Negali būt taikos pasaulyje, kol 
teisingumas neužviešpataus ant 
skriaudų, padarytų Teherane ir 
Jaltoje.

Lenkijos vyriausybė 
lauja iš laisvų pasaulio 
efektyvių veiksmų tikslu 
vinti okupuotus kraštus 
tikrinti taikingą tautų sugyve 
nimą demokratinės lygybės ii 
teisingumo tarptautiniuose san
tykiuose pagrindais.

— Į erdvę pakilo dar vienas 
žemės satelitas, kuris aplink 

šis 
kokį pavojų as- 

sudaro erdvėje 
i metalai ar ak-

BERLYNAS. — Minint 11 
metų sukaktuves nuo “gėdos 
sienos” skersai Berlyno miestą 
pastatymo, įvyko policijos susi
rėmimų su kairiųjų organizuo
tos demonstracijos dalyviais, 
šiemet per ‘gėdos sieną’ iš Ry
tų Berlyno atbėgo 422 žmonės, 
o 6 žmonės buvo komunistų sar
gybos užmušti. Nuo tos sienos 
pastatymo iki šioL žuvo 152 
žmonės, mėginusieji pabėgti į 
laisve.

Policija ir Sovietų kariuome
nė brutaliai užgniaužė neramu
mus Kaune. Įprasta tvarka dau
gelis lietuvių protestuojančių 
prieš Sovietų okupaciją ir pa
vergimą, buvo išvežta į priver
čiamojo darbo stovyklas Rusi
jos gilumoje, tame niūrios ver
gijos krašte.

Lenkijos vyriausybė broliš
kai Lietuvių Tautai reiškia 
užuojautos jausmus dėl kančių, 
kurias turi pergyventi Lietu- 

škr nepriklau
somybės prasiveržimo proga 
protestuoja prieš pavergimą 
Lietuvos ir kitų vidurio-rytų 
Europos kraštų, okupuotų So
vietų Sąjungos po paskutiniojo 
karo.

♦ Sen. Robert Dole pareiškė, 
kad demokratų partijos vadai,! 
norėdami įsiteikti balsuotojams,1 
stengiasi kaltinti prezidentą 
Niksoną dėl taikos Vietname. 
Sen. McGovern pozicija nepa
teisinama, sako sen. Dole.

WASHINGTONAS. — Kon- 
gresmanas Les Aspin iš Wis
consin© pasakė, kad JAV-bės 
per mažai teturi žemo sieros 
kiekio kuro (anglies), dėl to 
daugelis valstijų, Įskaitant ir 
Ulinojų, beveik jokiu būdu ne
galės įgyvendinti federalinio 
reikalavimo iki 1975 metų pri
siderinti federaliniams oro ter
šimo nuostatams. Padarytos 
studijos parodė, kad pasiekti 
švaresnio oro standartus — su
mažinti 50 nuošimčiais sieros 
dvidegį ore, reikalinga 592 mi
lijonai tonų žemo sieros tūrio 
anglies, o tokios anglies visose 
JAV-bėse tegalima gauti 268 
milijonus tonų. Tokios anglies 
stoka ypač palies Illinojų, Ohio, 
Minnesota, Wisconsina, Tenne
ssee, Indianą ir Kentucky.

MASKVA. — Baigus komu
nistinio bloko viršūnių konfe
renciją su vyriausiuoju rusiš
kojo komunizmo bosu Leoni
du Brežnevu, paskelbtas ofi
cialus komunikatas sako, kad 
konferencija buvusi pašvęsta 
socializmo ir, komunizmo sta
tybos pažangai išanalizuoti ir 
socialistiniu valstybių bendra
darbiavimui sustiprinti”. Tik
rumoje tie komunistų viršūnių 
pasitarimai Kryme buvę žy
miai nutolę nuo tos temos, ką 
galima matyti iš šio rugpiūčio 
8 dieną Rytinės Vokietijos ko
munistų paskelbto savarankiš
ko komunikato.

Komunikate 
konferencijoje 
ma situacija 
yra perėjusi į 
ta fazė reiškia pozityvias per 
mainas”, už kurias reikia...

LONDONAS. — Konservato-

Buvęs Johnsono valstybės gy
nėjas veda vienašališką “tyri
nėjimą”. Jis apžiūrėjo JAV la
kūnų padarytą žalą šiaurės Viet
namo geležinkeliams, karo me
džiagos sandėliams, užtvan
koms, tiltams ir vaikų darže- 
liams? bet iis visai nesirengia 
apžiūrėti, ką įsiveržę komunis
tai padarė Pietų Vietname, kaip 
jie nuo žemės paviršiaus nušla
vė ir dūmais pavertė visą eilę 
miestų ir miestelių Quang Tri 
provincijoje.

šiaurės Vietnamo karo vadai, 
nekreipdami dėmesio į Mask
vos ir Pekino patarimus, siun
čia ginkluotus būrius į Pietų 
Vietnamą ir puola sieną saugo
jančius karius bei pasienio gy
ventojus. <

Praeitą naktį trijpb|efpasie- 
nio vietose į- Pietų AT^aainą įsi
veržė ginkluoti komunistų dali
niai. Visur jiems buvo pasto
tas kelias pačiame'pasienyje.

Pasipiktinimas “taikos 
apaštalu” Clarku

♦ Bangkoke,; Tajaus sostinė
je, kalbama, kad Paryžiuje su
sitarta dėl pakaitų Pietų Viet
namo vyriausybėje. Kalbama, 
kad dabartinis prezidentas 
Thieu turės pasitraukti iš esa
mų pareigų, o jo vieton bus pas
kirtas gen. Duong Van Minh.

♦ šiuos gandus skleidžiantieji 
žmonės tvirtina, kad Paryžiuje 
buvęs\ Kisingeris sutiko su to
kiomis pakaitomis ir pataręs 
prezidentui Niksonui priimti 
šias komunistų; sąlygas. Iš Viet
namo nieko nesigirdi apie to
kias pakaitas. Tuo tarpu komu
nistai toliau Jiebep u ola įvairiose 
pasienio vietose, o Amerikos la
kūnai naikina besiveržiančius 
priešo karius.

♦ Ramsey Clark parskrido iš 
šiaurės Vietnamo. San Fran
cisco aerodrome jis pareiškė, 
kad komunistai sutinka paleisti 
visus belaisvius, jeigu JAV nu
stos bombarduoti šiaurės Viet
namą ir pasitrauks iš Pietų. 
Clark tvirtina, kad aukšti karo 
vadai šitokį pasiūlymą jam da
vė žodžiu ir raštu. Jis rengiasi 
informuoti valstybės departa
mentą. Ramsey Clark neturėjo 
JAV vyriausybės Įgaliojimo tar
tis su komunistais dėl Vietnamo 
taikos.

♦ Sovietų Sąjungos valdovai 
prižadėjo prezidentui Niksonui 
išleisti 35,000 Rusijoje dar gy
venančių žydų. Gubernatorius 
Rockefelleris, viešėdamas Iz
raelyje, pranešė Izraelio vyriau
sybei Brežnevo pažadą prezi
dentui Niksonui.

♦ Pietų Vietnamo preziden
tas Thieu įsakė bausti mirtimi 
narkotikų pardavinėtojus ka
riams ir užfrontėj dirbančiam 
jaunimui.

pasirinktai kandidatas į viceprezidento pareigas stengiasi rodyti 
publikai gera nuotaiku.

ŠTUTGARTAS, Vokietija.— 
Apie šimtas Amerikos karių 
negrų, apsiginklavusių peiliais, 
tvorų basliais, numuštomis 
bonkomis ir akmenimis penkias 
valandas su policija mušėsi sek
madienio vakarą ir dar pirma
dienio rytą. Policija pasiaiški
no turėjusi apginti savo stotį, 
kurią užpuolę tvorų kuolais ap
siginklavę Amerikos juodieji 
kareiviai.

Muštynės buvusios pikčiau
sios visoje Vakarų Vokietijos 
istorijoje. Iš 39 muštynėse da
lyvavusių policininkų sužeista 
10, taip pat sužeistas nežino
mas skaičius juodžių. Policija 
suareštavusi jų dvylika. Jie kal
tinami pasikėsinimu nužudyti, 
sužeidimais, pasipriešinimu a- 
reštui, suimtųjų išlaisvinimu 
bei ramybės ardymu.

Muštynės, kurių žiūrėjo 500 
žmonių minia, prasidėjo kai 
policija suėmė keletą juodžių, 
kuriuos jų draugai iš policijos 
atėmę, paleido. Tai buvusios an
tros didesnės muštynės, kurio
se dalyvavo Stuttgarte esan
tieji JAV kareiviai. Muštynėse 
tarp baltųjų ir juodžių 24 bu
vo sužeisti, o du iš jų nuga
benti į ligoninę.

1972 m. gegužės 23 d. Minist 
rų Tarybos posėdyje Lenkijon 
vyriausybė nutarė 
sekantį pareiškimą 
Lietuvoje reikalu:

Tuo laiku, kada 
dentas daro vizitą 
broliškoji lietuvių tauta, Sovie
tų Rusijos , pavergta, išėjo į 
Kauno gatves garsiai šaukda
ma “LAISVĖS LIETUVAI”. 
Priežastimi pradėti šiuos nera
mumus beabejonės, buvo lietu
vių darbininko mirtis, kaip 
sielvarto veiksmu buvo studen
to mirtis Pragoję 1968 m., pro
testuojant prieš Sovietų kariuo
menės invaziją čekoslovakijo-

“dėkoti Federalinės Vokiečių 
Respublikos pastangoms, sie
kiančioms realistiškai sunor- 
muoti santykius su rytinės 
Europos kraštais”.

Iki šiol jokia komunistų hie
rarchijos viršūnė nebuvo pasi
sakiusi taip palankiai Bonos 
adresu.

Mirė lietuviams gana gerai 
pažįstamas senatorius Ralph 
Tyler Smith. Rinkiminės kam
panijos metu jis buvo atvykęs Į 
kelis lietuvių susirinkimus. Jis 
pralaimėjo. Illinois senatorium 
buvo išrinktas demokratas Ad- 
lai Stevenson III.

Sen. Smith mirė nuo širdies 
priepuolio. Jis buvo geras kal
bėtojas. gražiai atrodė, bet mirė 
sulaukęs tik 56 metų.

Liudys prisiekusieji 
teisėjai

CHICAGA, UI. — Prisieku
siojo teismo teisėjai, apkaltinu
sieji valstybės gynėją Edward 
V. Hanrahaną ir 13 policininkų, 
turės liudyti dabar nagrinėja
moje byloje. Advokatai prašys 
teisėją Romiti iškviesti buvu
sius prisiekusiųjų teismo teisė-
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pranešimas
CHICAGO. — Chicago Tri

bune aplinkos- redaktorius Ca 
sey Bukro pirmadienio laidoje 
įsidėjo pasikalbėjimą su šiomis 
dienomis iš Sovietų Rusijos grį
žusiu Jungtinių Valstybių Ap
linkos apsaugos. Įstaigos sriti
nio direktoriaus pavaduotoju 
Valdu Adamkum.

Jei manote, kad valdžios biu
rokratizmas yra blogas šioje 
šalyje, pradeda Bukro, tai tik 
įsivaizduokite 20 ar dar dau
giau įstaigų, kurios daro spren
dimus aplinkos, taršai kontro
liuoti Sovietų Sąjungoje. “Ne
įtikėtini dalykai tenai”, pasakė 
Valdas Adamkus, grįžęs iš 4 
savaičių kelionės Rusijon.

Lietuvoje gimęs Adamkus 
buvo vienintelis Jungtinių Val
stybių delegacijoje, kurs kalbė
jo rusiškai.

“Truko visą savaitę suprasti, 
kokia milžiniška struktūra yra 
Sovietų valdžia ir kaip ten 
sprendžiama politika”, pareiškė 
Adamkus, kurio kelionė po Ru
siją apėmė 6,000 mylių ir truko f vos gyventojai 
nuo liepos 9 d. iki rugpiūčio 6 
d., siekiant rasti kelius kaip tų 
dviejų kraštų vyriausybės galė
tų efektingiau apsikeisti infor
macijomis kovoje su. bendromis 
aplinkos problemomis.

Daugumas Rusijos miestų 
tebeturi gana primityvius van
dens srutų valymo įrengimus, 
pasakė Adamkus. Leningradas, 
3 milijonų gyventojų mies
tas, savo turima valymo siste
ma pašalina # iš atmatų tik 20 
nuošimčių nešvarumų. Maskva, 
septynių milijonų miestas, yra 
vienintelis, turintis Įrengimus, 
kuriais iš vandens pašalina 90 
nuošimčių nešvarumų.

Sovietai ir amerikiečiai 
kutavo 22 bendro interęso 

: tis, kaip ateityje bendradar- 
i biauti, valant industrines ir 
municipalines atmatas, švari
nant vandeni, vartojant sauso 
valymo procesą pramonėje ir

reikalingų žygių, - kad tautos 
sveikatos labui būtų gyvento- rai gerą preke, 
jams suteiktos aiškios informa
cijos apie šeimų planavimą ir' 
gimdymų kontrolę. Atsakyda-Į 
mas komitetui,< britų socialinio 
saugumo ministeris Sir Keith -; 
Joseph pareiškė, kad daugumas' 
anglų patys pasirūpina priemo
nėmis, kad išvengus “apgailėti
no nėštumo”, tačiau pripažino, 
kad tokių “apgailėtinų nėštumo- 
įvykių” Britanijoje kasmet pa
sitaiko apie 250,000.

REIKŠMINGĄ NUTARIMĄ
Skelbiame Londone paruoštą ir šiomis dienomis paskelbtą 

lenkų vyriausybės užsienyje paskelbtą įdomų pareiškimą. Lenkų 
žinių agentūra PAT suvėluotai išsiuntinėjo šį vyriausybės nuta
rimą.
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BUDAPEŠTAS. Istvan Szur- 
rių parlamento nario Airey Nė-.^’ .Vengrijos komunistų val- 
ave vadovaujamas mokslo ir,džios prekybos ministerio pa- 
technologijos komitetas reko- ■vadųotoj as, nebevertina val- 
mendavo valdžiai skubiai imtis džios vedamų krautuvių.

orėdamas nusipirkti tik
as einu pas pri

vatų pardavėją”, — pasakė 
viceministeris viešai.

Prieš penketą metų, dėl to
kio pasakymo jis būtų netekęs 
tarnybos. “Dalykai pasikeitė”, 
iš savo pusės pareiškė privačių 
krautuvininkų draugijos pir
mininkas Tmre Gerle. “Val- 
džins Jydsriai pagaliau pripa
žino, kad privati iniciatyva 
daug geriau atlieka patarna
vimus, kur valstybės vadova
vimas pasirodė netikęs”.

Nuo 1968 metų, kai buvo pra
dėtas Vengrijoje naujas ekono
minis mechanizmas, tai yra 
komunistinės ekonomijos pras- 
skiedimas žiupsniu kapitaliz
mo, smulkusis privatus biznis 
padidėjo 25 nuošimčiais.

Valstybės banko kreditai 
1968 metais iš $700,000 pakilo 
iki $3.35 milijonų 1971 metais. 
Pelno neduodančios valstybi
nės įmonės pradėtos išnuo
moti privatiems biznieriams, 
kurie dabar padaro pinigų pa- 
tvs sau ir valstybei;

Nors užkietėję senosios lini
jos komunistai konservatoriai 
tų naujovių nemėgstą, bet pa
sirodė bejėgiai pasipriešinti.

CHICAGO. — Nuo šiandien 
aspirino ir daugelio kitokių vai
stų gamintojai- yra Įstatymu 
Įpareigoti piliules, tabletes ir 
kitokius vaistų preparatus dėti 
į bonkas ar dėžutes, kurių maži 
vaikai negalėtų atidaryti. Pa
gal 1970 metais išleistą Poison 
Prevention Packaging Act, ne 
tik vaistai, bet ir-tokie prepa
ratai, kaip baldų politūra, kriau ją apsisuks kas 98 minutės 
kliu valymo skysčiai, petrolie- satelitas ištirs, 
jus, Įvairūs pesticidai, deter- tronautams 
gentai, baliejus, sedatyvai, sti- plaukiojantiej 
muliantai ir narkotikai privalo:mens, 
būti taip pakuojami, kad vaikai 
nesugebėtų atidaryti. - ' .......



TVIRTA SVEIKATA-PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

L JONAS AOOMĄYICJUS, M. D. =

HEMOROJAUS TVARKYMAS BE OPERACIJOS
Tik retais atvejais dabar priseina guldyti ligoninėn 
pacientą dėl hemorojaus.

Paul C. Blaisdell, M. p.
South Pasadena, Calif orni- 

joj dirbąs hemorojaus specia
listas gyd- P. Blaisdell tvirtina, 
kad dabar dėl hemorojaus jis su 
savais talkininkais tik išimti
nais atvejais guldo pacientą įjT 
goninėn. Tiek išorinius, tiek vi
dinius hemorojus jis tvarko 
juos perrišdamas savo ofise. 
Tai dvejopai sutaupomi pacien
to pinigai: atkrinta ligoninėj 
išlaidos ir sumažėja nedarbin
gumo dienos. Komplikacijos he- 
morojų tvarkant esti dvi pa
čios .didžiausios: 1. Hemorojaus 
pasikartojimas. 2. Po operaci
nio ir po perrišant gydymo pasi
taikąs didesnis kraujavimas. 
Tos dvi hemorojaus komplika
cijos pasitaiko labai retai — 
maždaug vienodo tankumo jos, 
esi abiem atvejais hemorojų 
tvarkant (tiek konservatyviai, 
tiek chirurgiškai).

iki šiol beveik visi hemorojų 
turintieji pacientai būdavo gul
domi ligoninėn ir operuojami. 
Dabar keičiasi hemorojaus gy
dymo būdas: daugiau perriši
mu hemorojaus tvarkomas pa
tyrusio gydytojo ofise. Chirur
gai turi dvejopą metodą be ope
racijos šią negerovę tvarkant— 
perrišant su užspaustukais

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate * 

(Minimum $5.000)

MIDLAND 
SAVINGS 
AMD LOAN ASSOCIATION 
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PHONE: 254-MTf ‘

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo . dr nainu 
paskolų reikalus visos mu 
su apylinkės, Dėkojame. 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. ’ Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje. . 7^ ^

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000.
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I Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, Kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir hetu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas Knygas galima užsisakyti Naujienose, r

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir
| intymus auomenys apie 'bolševikmetį LietuvojEf ’ dviejuose tomuose: 
1 Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 512 psL. ..a, v.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra
darbiautojo ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų'mitų miglose apie 

I besikeičianti komunizmą. 158 psL/kaipa
Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 

rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos cia
nų elgesys tragiškose dienose. * r Kr ts

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu,' klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta genausiems* garsiosios 

I rašytojos Pearl Buck kuriniams. 526 psL, kietais viršeliais,- kai
nuoja & dol. * -■ . * j .. . ,

Juozas Kapačfnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai, aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 

! lose. Vokietijoje. 273 psL, kietais drobės viršeliais, kaina 4 doL H
j. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 

paskutines nepnldausoAios Lietuvos dienos1 ir valandos, kuriose yra 
įsryskejęs nesikeiėiąs Komunizmo klastingumas pavergiant tautas* ir 
asmenis. 270 psL, $4,00. » . r , __ 4

ČIKAGIĖTĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autore buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, ’Kaune, xNaudakfiiose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė,'kokias 
Kalbas girdejojlr ką jai žmones pasakė 95 psL. $1,00. Yra taip pat 
išversta j anglų kalbą.-r * n * ‘

p. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMŲ j VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. ‘ 331 psL' * $3.00. YT*Vi- 
.1 - sTi* n» c? v r»» -'t i-* ’ ■ - .• -- y

D. Kuraitis, KELIONE J ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Au- 
luriaib pastabumą~neapgauna mtunstor ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu. #“ažju stiliumi:.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psi., $lt00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 
ratų gyvenimą Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju«>- 
. kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 71 ANEKDOTUS.

.12 -psi. $l.ųu • ♦ < * t’
Šie ir kiti leidimai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1737 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čėkj ar pinigine perlaidą ' n

(slipknots), arba su guminiu 
raiščiu.

Naujas dalykas, kad ir ge- 
sriausias, prigyja žmonėse — 
taip pat ir daktaruose labai pa
mažu. Kiekvienas žmogus turi 
savus įsitikinimus bej prieta
rus. Jis labai sunkiai juos kei
čia. Dažniausiai prietarus žmo
gus savo galvoj perstatinėj a, 
bet nešalina jų. Už tai visi mes 
visose srityse stenkimės šių 
dienų mokslinės tiesos daugiau 
pasisavinti. Tada mumyse‘-iiks 
mažiau vietos visokiems prie
tarams, įskaitant ir hemoro
jaus tvarkymo srityje esan
tiems.

IŠVADA. Kiekvienos ligos 
gydymas geriausiai atsiekia
mas saugantis nuo ligos. Pav., 
nuo hemorojaus saugojimasis 
yra vidurių tvarkingos veiklos 
užlaikymas, daug vaisių ir dar
žovių vartojant, vidurius nekie
tus užlaikant? Dar kita'priemo
nė' hemorojaus ' išvengimui — 
tai liovimasis girtavimo.’ Tada 
rečiau bus gaunamas kepenų 
sukietėjimas — cirozas. ’ Tada 
laisviau kraujas iš apatinės kū
no dalies venomis eina į širdies 
pusę. Nesti venose kraujo užsi- 
štovėjimo — neatsiranda taip

3 doL
408 psL, kaina 5 dol. Ap-

s gynybos sekretorius Melvin Laird šiuo metu rinkimams neturi reikalo kandidatuoti, bet el
giasi kaip tikras kandidatas — atvykęs į Indiantown, Pa., "flirtuoja" su mažais vaikais.

dažnai hemorojus. Priešingai, 
kepenims susitraukus ar sukie- 
tėjus (pas alkoholikus dažna li
ga) — nėra pagalbos dėl hemo
rojaus. Kiek netvarkysi ciroti- 
kui pacientui hemorojų; jis vėl 
atsiranda, įneš pakitusios kepe
nys sulaiko kraujo tekėjimą į 
širdį. Tokiem ima tinti vidu
riai, rastis hemorojus. Tą dau
gelis žino, bet nesitvarko, vis 
toliau girtauja — vis su hemo- 
rojum vargsta. Taip pat nerei
kia užsisėdėti perdaug prie kor
tų ar prie stikliuko — mažiau 
progos turės hemorojus pas 
mus atsirasti. Visi ant visados 
atsiminkime, kad ligą reikia 
gydyti dar jos neturint, reikia 
gyventi ligos priežasčių išven
giant. Tada jokia liga, įskai
tant ir hemorojų, ne taip kabin
sis prie mūsiškių.

Pasiskaityti: Modern Medici
ne, Dec. 27, 1971.

STENKIMĖS TEISINGU
ATSAKYMU PASINAUDOTI
- , U;’ - ' V't-.v r-s - ’ ■ -

daryti ? Gal 
tirpdyti gali-

Klaušyki sa- 
opėruokis, jei

Akmenų tulžies pūslėje krūva 
— bijo operacijos —kas daryti

KLAUSIMAS. Gerb. Dakta
re, padėk man, bijančiai tulžies 
akmenų operacijos. Daktaras 
spiria operuotis, o aš operacijos 
bijau. Kas man 
vaistais akmenis 
ma?

ATSAKYAIAS. 
vo gydytojo 
jis randa,' kad reikia ir kad ope
racijai ėsi paruošta: svorį per- 
dideli numetei, maitintis tvar
kingai pradėjai — nesi maža- 
kraujė, neperdidelį spaudimą 
kraujo turi ir jei vitamino C 
nestokoji, žinoma, niekas nepa
tars operuotis, jei bus rizika 
dėl širdies bei kitų ligų. Amžius 
šiandien netrukdo operacijai, 
šiaip sveikos senutės net virš 
90 metų perneša tulžies akme
nų operaciją be ypatingų sun
kumu.

Tik apie vienos rūšies akme
nis — riebalinius — choleste- 
rolinius gali būti kalba, norint 
juos be operacijos iš tulžies pū
slės prašalinti mėginti. Mayo 
Clinikos gydytojai praneša me
diciniškoj spaudoj apie sėkmin
gą cholesterolinio akmens pra
nykimą iš tulžies pūslės gy
dant Chenodeoxycholic acid, 
tos rūgšties duodant moteriš
kėms per dieną nuo 0.75 iki 4.5 
gm. per nuo 14 iki 22 mėnesius.
Taip minėtos klinikos gydyto
jai gydė septynias moteriškes, 
ir keturioms iš jų vieninteliai 
jų tulžies pūslėse buvę akmenys 
visai pranyko. Tos kitos, ku
rioms dar sumažėję akmenys 
yra gydomos minėta rūgštimi 
toliau.

Minėta rūgštis padidina iš
skyrimą tulžies rūgšties ir le- 
citino, ir sumažina cholesterolio 
prisisotinimą tulžyje. Minėtos 
klinikos gydytojai, vadovauja
mi dr. Rudy G. Danzinger, pra
dėjo minėta rūgštimi gydyti 
cholesterolinius tulžies pūslės 
akmenis po to, kai buvo susek
ta, kad cholesteroiiniai akme
nys tulžies pūslėje atsiranda 
ne dėl tulžies pūslės pakitimų 
(kaip seniau manyta), bet dėl 
nenormalios sudėties iš kepenų 
išsiskiriančios tulžies. Gydy-
mui naudota chenodeoxycholi- 
nė rūgštis skatina didesnį iš
skyrimą per kepenis į tulžį leci- 
tino, o ne choleštėfdlio. iš kūfič

akmenys tulžies pūslėje susi-; rys turėjome susirinkimą. Mū- 
daro.

Tik vienas negerumas 
pastebėtas minėtą rūgštį 
dant: suviduriuodavo ligonės. 
Tas negerumas lengvai būdavo 
prašalinamas sumažinant minė
tos rūgšties dozę. Dar minėtas 
gydytojas prisibijo dėl tokio 
gydymo galimo apturėti kepe
nų pakenkimo. Mat, iš chenode- 
oxycholines rūgšies kūne, teo
retiškai galvojant, gali atąiras- 
ti kenksminga kepenims litho- 
cholinė rūgštis. Kepenų tyri
mai, net po metų gydant be 
operacijos cholesterolinius tul
žies pūslės akmenis, rodė kepe
nis esant sveikas. Minėtas gy
dytojas pataria dažnai tikrinti 
kepenis gydant minėta rūgšti
mi, ir neduoti jos nėščioms mo
terims. Dar reikia daugiau įro
dymų, kad minėtas, ar kuris ki
tas beoperacinis tulžies akmenų 
gydymas yra sėkmingesnis ir 
saugesnis už neskubotai atlie
kamą (elective) chirurginį gy
dymą. Taip tvirtina vaistais tul 
žies akmenų gydyme pradinin
kas gyd. Danzinger. Taigi, 
Tamstai nėra ko baimėje gy
venti — reikia ruoštis neskubo
tai operacijai. O kai skubotas 
(komplikuosis akmenys) reika
las atsiras — vidurnaktyje gali 
priseiti tokiuos akmenis ligoni
nėje šalinti visai pacientui ne
pasiruošus tinkamai — jei nori
ma bus išgelbėti ^. žmogaus gy
vybę dėl beveik prakiurusios 
tulžies pūslės sienelės. Mesk la
šinius iš savos odos, ir baimę iš 
savo galvos: elkis atsakančiai 
šioje ligoje — nesigailėsi, o la
bai džiaugsies. Sėkmės!

Nė bažnyčių statymas nuo 
koliojimosi neapsaugojo:

GERBIAMAS ADOMAVIČIAU.
Pirmiausia atsiprašau, kad 

turiu taip rašyti, nes esu kitų 
prašoma. Vienas senukas prašė 
paklausti, kas tas Adomavičius, 
kuris kalba per radiją, kad jis 
taiso dėl senukų namus, teisin
gai pasakius prieglaudą. Bet 
kokia ten prieglauda, kad jis 
neima vargšų-biednų, o tik nori 
jam užrašyti visą kilnojamą ir 
nekilnojamą turtą. xTai man at
rodo (tas senukas tvirtina), 
kad jis yra gangsteris; Kiek jis 
gavo turto iš žmonių, tai jau 
galėtų pusę Marquette Parko 
nupirkti,, ir vis sako, kad ne
duokit vaikam, nepalikit jiems 
turto —- tik man užrašykit. Tai 
tas žmogelis sako toliau —“Aš

buvo 
duo-

turiu didelį namą ir pinigų, bet 
kaip išgirdau, kad Adomavičius 
keikia ir šetonija visus, kas 
duoda bažnyčiai ir kunigams— 
girdi, tegul žmonės patys mel
džiasi — kam kunigams duot 
žaliukų — geriau man atiduo
kit, tai labai supykau. Mes iš- 
Statėm bažnyčias ir mokyklas, 
tai ir neturim apleisti jų. Mums 
visa ramybė ir paguoda kai visi 
sųeinam į bažnyčią, kai pasi
ni eldžiam. Tai senam visa pa
guoda. Susitinkam visi, pasi- 
kalbam ir laisvi. Aš niekada ne
girdėjau, kad kunigai mokintų 
blogai, ir jie nieko nevaro iš 
bažnyčios, nors kas nors nė 
cento neduoda. O pas Aivudą 
tai pirma įnešk $10,000 ir mo
kėk nuomą ir visas bylas ir pen 
siją atiduok, ir dar už senuką 
gaus iš valdžios po $500.00 į
mėnesį — tai Adomavičiui auk
so biznis. Mano vaikai geri, tai 
aš jiems viską paliksiu”.

Antras dalykas1 Mes mote-

sų didelė draugystė. Tai neku
rtos pradėjo kalbėti, kur dėsi
mės, kaip pasensįme katros ne
turime'fanųlijos, tai reikės eiti 
į Ąlvudo prieglaudą. Tam kitos 
pasipriešino, sakydamos, jūs 
norit eiti į kalėjimą. Ar negir
dite, kaip Adomavičius keikia 
moteris — jis , jau išskyrė ke
lias poras. Jis kalba, būk mote
rys niekam netikusios. O vyrai 
to tik ir nori. Tiesa, yra ir labai 
blogų moterų, bet tos radijo 
programų neklausp, tik gerom 
gyvenimą gadina. Katros dirba 
dirbtuvėje, pareina namo pa
vargusios, o čia reikia valgį pa
taisyti; kambarį apvalyti, dra
bužius išplauti, vaikus į mokyk
lą parengti, o dar jei nespėjai 
druskos padėt ant stalo, tai vy
ras atidaro burna: — “Matai, 
tiesą' sako Adomavičius, kokios 
jūs esate blogos — tai ir nesi
nori valgyt”. Tai visos, kurios 
turėjo 'susitaupiusios, nutarė 
neduoti nė cento Alvudui. Gir
di, Adomavičius, tik žaliukus ir 
gaudo, kaip voras muses. Gal 
daug tokių yra, bet viena pasi
piktinus, sako — nesijaučiau 
gerai, nuėjau pas dr. Adomavi
čių pasitikrinti. Tas tik paklau
sa kaip širdis kruta — nedavė 
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One good reas*< is the PayroX Savings 
Plan. About three-fourths of all Bonds 
are purchased Ifcrcmgh the Plan.' It’s 
helpmg Americans save more -money 
than they ever dreamed they could.

Ihafg because the Payroll' Savisęs 
Plan is such ax easy -»ay to save. AU 
you do is sipt up These you work and 
the amount rox specify is set aside from 
each paycheck and used to buy U.S. 
Savings Bonds. It’s the easy-way t* 
bdd a nest egg. į

You’ve got your reasons to save money. 
There’s ode great way to do it painlessly. 
Jam the millions who are buying Bonds 
the Payroll Savixgs Way. ’ ’

NAUJIEM O S
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Why 
Americans own 

worth or

Bonds.

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

nė vaistų ir paėmė $20.000. Tai 
kita ir sako, kaip jis tuos senu
kus užlaikys — jis tik žaliukų 
nori ir sau šiltą vietą pasidaryt. 
Tai geriau mes pačios prisižiū
rėsime, katros turim namus, 
tai priimsime negalinčias ir lai
sviau gyvenimą baigsime.

Tai taip ir nutarėm bažnyčių 
neuždaryt, ba jas mes pasta
tėm. Tiesa, dar viena pasakė, 
kad Adomavičius girdėtų, Jcaip 
jis pats kalba ir kitus keikia, 
tai suprastų, kad jis pats sau 
biznį gadina.

Labai aš nenorėjau Jums taip 
rašyti, bet visos nutarė ant ma
nęs — aš sunkiai rašau lietu
viškai. Nerugokit ant manęs. 
Pasirašius už visas be kantry
bės tikrumoje nepasirašė ir 
adreso neparašė. J. Ad.

ATSAKYMAS. Naujas daly
kas sunkiai ’žmonėse prigyja. 
Net rankas prieš operaciją 
plautis gydytojams pataręs pe
reitame šimtmetyje - gydytojas 
Samelweis buvo išjuoktas.. Da
bar ir vaikai žino, kad išjuok
tasis buvo teisus. Alvudas pra
dėjo padėt senesniems — pa
galbos reikalingiems saviškiam, 
ko neįstengė atlikti per šimtą 
metų milijonas lietuvių kilmės 
asmenų Amerikoje saviems 
priklausomą pastogę pagyvenu
sių globai įsteigęs — Lietuvio 
Sodybą Chicago j saviems žmo
nėms pavedęs ir nė cento sau 
nei savo nariams neimdamas. 
Todėl bažnyčių statymas ir jų 
lankymas nepadėjo tam lietu
viui, kuris tvirtina netiesą’apie. 
Adomavičiaus pasipinigavimą. 
Jis tūkstančius žaliukų savųjų 
pagyvenusių žmonių gerovei 
sudeda, visai nieko nesitikėda
mas. Tik- gerai jis žino, kad 
pernešti reikės visokius kaltini
mus,' koliojimus bei grasinimus 
ir valdžiai skundus, neš bažny
čias'lankąs tūlas' lietuvis dar 
vergiškai blogiui tarnauja. Ap
kalbėjimas 'yra didžioji nuodė
mė, tai kaip toks' apkalbėtojas 
tikisi ■ ramaus gyvenimo, kitam 
skriaudą 'darydamas'.''Juk kiek

vienas gali nueiti Lietuvio So- 
dybon ir ten apsigyvenusių jau 
dešimties pagyvenusių Žmonių 
pasiklausti, kaip jie ten pateko 
ir gyvena. Jie gyvena ten už 
nuomą. Prašoma paskolinti ža
liukų iš galihčiųjų. Kas negali 
— tas priimamas už nuomą. Iš 
dešimties ten gyvena už nuo
mą, šeši lietuviai. Jokio užsta
to, jokios pensijos atėmimo, 
jokių iš valdžios penkių šimtų. 
Tik Alvudas visiems ten gyve
nantiems teikia geriausias są
lygas: gražūs butai, graži aplin
ka, lietuviška draugystė, dova
nos maistu — vaisiai, kultūri\ 
nės pramogos: knygynas, pa
skaitos, filmai, pamaldos, vaisr 
tų fondas gydytojui savikaina 
ar visai veltui. Taip pat valgiu 
aprūpinimas neišsigalintiems, 
taip ir gydytojo patarnavimas 
norintiems, žodžiu, Alvudo įkur 
toji Lietuvio Sodyba yra gero 
vaiko — dukters pakaitalas to
kių gėrybių neturinčiam' mū
siškiui, nežiūrint jo religijos 
bei partijos, ar ko nors kito. 
Kas turit gerus vaikus, ar kas 
prisigląudžiąt pas gerus namų 
savininkus — taip ten ir džiąu- 
kites. Alvudas tūri jau ilgiau
sią sąrašą į Lietuvio Sodybą be
siveržiančių mūsiškių, norinčių 
ištrūkti' iš dabar' jiėms esamų 
nepalankių apystovų. Paduosi
me visų “iš ■ pragaro gelbėkit 
mus” prašančių lietuvių šąra- 
šus visiems tiems ir toms>‘:&U- 
rios if kurie čia Tamstai teikė
si pasigirti, kad pas vaikus gy
vens ar vienas kitą savuose na
muose priglaus. Gal jie irgi pri
sidėti galėtų prie pagalbos tiek 
dabar kenčiantiems lietuviams

,T s— - - ę- . 4.-, ~ į, ■, - -7 ’ į v - -

laimingesnių dienų susilaukti. 
Pra'nešk'it adresus savus gerus 
norus gerais ' darbais paversti 
norintieji: įteiksime visus žino
mus vargstančių ' ir į Lietuvio 
Sodybą norinčių atvykti apsi
gyvenimui lietuvių vardus ir 
adresus. Alvudo Sodyboj visos 
Vietos užimtos: palengva Iš
sikrausto kitataučiai, tuoj už-

(Nukelta į 5 psl.)



I. ŠEŽPLAUKBKaip bolševikai okupavo Kauno aerodromą
Iš Lietuvos Karo Aviacijos 50 metu sukakčiai paminėti 

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

(Straipsnio pradžia sutrumpinta)
(Tęsinys)

Kas dėjosi Šiaulių ir Panevė
žio karo aerodromuose, kuriuose 
stovėjo mūsų kovos eskadrilės, 
neliesi u. žinau, kad ir tenai es
kadrilių veiksmai buvo suspen
duoti ir lėktuvų angarai užda
ryti.

Apie Kauno karo aviacijos lėk
tuvų pajudėjimą, iš angarų ne
galėjo būti jokios kalbos. Veid
maininga rusų politika, nesilai
kydama sutarčių ir pasižadėji
mų, bylojo, jog jie šeimininkai 
mūsų aerodrome, visame mūsų 
krašte.

Pridengdami savo klastingas 
užmačias., vieną, dieną pik. Sčiu- 
kin ir pik. Gluchov atsilankė j 
mūsų aviacijos štabą pas gen. 
Gustaitį pasiteirauti, kiek mes 
iš turimų aviatorių rezervo ga
lėtumėm suorganizuoti papildo
mų kovos eskadrilių. Gene Gus
taitis rusų viršininkų .pasiteira
vimą dėl eskadrilių padidinimo 
priėmė su abejone. Bet jiems 
pasakė, kad lakūnų pakaktų 
trims-keturioms eskadrilėms, tik 
jiems trūktų lėktuvų. Abu ru
sų viršininkai, neva tai rodyda
mi susidomėjimą gen. Gustaičio 
-pareiškimu, pažadėjo daryti žy
gių, kad lėktuvų klausimas Sov. 
Sąjungos vyriausybės būtų tei
giamai išspręstas.

Netrukus per mūsų kariuome
nės štabą gen. Gustaitis gavo įsa
kymą ir įgaliojimus vykti į Mas
kvą tartis dėl užpirkimo mūsų 
aviacijai rusų gamybos (rodos 
50) lektuvų-naikintuvų.

Gen. Gustaitis, išbuvęs apie 
savaitę laiko Maskvoj, grįžo ir 
sukviestiems karo lakūnams 
aviacijos ramovės salėje papasa
kojo apie pasimatymą su rusų 
karo aviacijos viršininkais ir 
lėktuvų gamybos įmonių vedė

PER ANNUM '0 PER ANNUM PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės

UP TO
S20,000.

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

^SAFETY OF^ 
YOUE SAYINGS

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum 81,000

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

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

Chicago Savings
and Loan Assoiiation

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS} Mon. 12 P/M. to 8 P. M., Tues. V to 4, Thurs. & Frl. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

jais bei inžinieriais, apie jų la
bai gražų priėmimą, puikias vai
šes su kaviaru, keltus tostus už 
draugingų santykių užmezgimą. 
Dėl lėktuvų įsigijimo gen. Gus
taitis pažymėjo, kad šiandien 
rusai savo tipų lėktuvų niekam 
neparduoda, o pasenę jų lėktu
vai mums netinka, be to, rusai 
stato aukštas kainas. laibai, at
sargiai gen. Gustaitis kalbėjo 
apie tai, kaip jis buvęs aprūpin
tas bolševikų propagandine lite
ratūra, kurios parsivežęs didelį 
pundą. Ir šis rusų suplanuotas 
žygis buvęs grynai propagandi
nis.

Prieš Kauno aerodromo užė
mimą, viena mūsų naikintojų es
kadrilė buvo išvykusi į 'Palan
gos aerodromą, kur atlikinėjo 
šaudymo pratimus į oro taiki
nius. Eskadrilės vadu buvo karo 
lakūnas maj. J. Mikėnas. Ru
sams atvykus į Palangos aero
dromą, eskadrilės užsiėmimai 
buvo sustabdyti.

Vieną dieną gen. Gustaitis ga
vo iš mūsų kariuomenės vyriau
siojo štabo pranešimą, kad rusti 
pareiškimu Palangoj mūsų es
kadrilė apsiginklavo, užtaisyda
ma kulkosvaidžius šovinių juos
tomis, pasiruošdama kovos veik
smams. Toks eskadrilės jiems 
nelauktas ir nesuprantamas el
gesys kelią nerimą ir įtarimą. 
Todėl rusų aviacijos štabas rei
kalauja tą reikalą ištirti vietoj, 
ir siūlo su jų štabo atstovu pik. 
ščiotkin ir mūsų paskirtu atsto
vu vykti į Palangą patikrinti 
ten esamos eskadrilės tariamus 
nusikaltimo veiksmus. Tuo at
stovu aviacijos viršininkas pa
skyrė mane. Ilga kelionė iš Kau
no iki Palangos prabėgo gana 
greit, nes labai šnekus pik. ščiot
kin iškalbingai piešė Sovietų Są-

Grupė Lietuvos lakūnu prie Ansalco" lėktuvo

jungos ūkio ir pramonės klėstė-1 
j imą, gyventojų gerbūvio pakė
limą, nenugalimos raudonosios 
armijos galybę, daug kartų pa
brėždamas, kad tai yra genialaus 
vado draugo Stalino nuopelnas.

Atvykę į Palangos aerodromą 
pakvietėme eskadrilės vadą maj. 
J. Mikėną ir ten stovėjusios ru
sų kariuomenės dalinio (turbūt 
kuopos sąstate) vadą į atski
rą pasitarimą — apklausinėjimą. 
Abu iškviestieji pareiškė, kad 
jokio nesusipratimo tarp mūsų 
ir rusų karių nėra ir nebuvo, kad 
jokio lėktuvų apsiginklavimo ne
buvo imtasi, lėktuvai ir dabar 
esą bė ginklų ir šovinių. Tai pa
tvirtino ir rusų dalinio vadas, 
kurio dalinys ten yra mūsų es
kadrilės sargu. Abu apklausinė
jamieji dar siūlė vykti į anngarą 
ir asmeniškai įsitikinti. Pik. 
Ščiotkin buvo įtikintas, ir abu 
priėjome išvados, kad tie rusų 
užmetimai dėl eskadrilės ginkla
vimosi yra nepamatuoti, gryna 
provokacija. Nutarėme gryžę 
savo štabams pranešti, jog Pa-
langos aerodrome tarp rusų ir 
lietuvių įgulų karių santykiai yra 
geri, jokių nedraugingų veiksmų 
niekas neruošia, eskadrilės gink
lai — šoviniai yra laikomi san
dėlyje, sargybos apsaugoj.

Gen. Gustaitis, išklausęs ma
no pranešimo, padarė išvadą, kad 
rusai kur tik išmanydami vėl 
provokuoja, kad mes neva tai da
rome nusikaltimus prieš gerų 
santykių palaikymą ir net ruo
šiamės sukilimui prieš jų įgu
las. Iš rusų elgesio gen. Gus
taičiui kilo įtarimas, ar tik ru
sai nesiruošia labai artimoj atei
tyj palaidoti mūsų nepriklauso
mybę.

Jo nujautimas buvo tikras. 
Nepraėjo' nei savaitė laiko po 
Palangos provokacijos, kai gen. 
Gustaitis vėl gavo iš mūsų ka- 
riuomeės vyriausio štabo pra
nešimą, kad rusai yra pareiškę, 
jog naktimis už aerodromo pie
tų pusės ribų, iš gyventojų na
mų šviesos ženklai yra signali
zuojama apie aerodrome esančių 
jų lėktuvų skaičių, tipą ir pa
skirtį. Ir tas signalizavimas kar
tojasi kas naktį. Liepos 10 d. 
naktį rusų sekėjai iššifravę 
siunčiama šviesos ženklais sekan
čio turinio pranešimą: “Aerodro
me randasi 50 rusų lengvų bom
bonešių “lėktuvų”. Taigi rusų 
aviacijos štabas reiškiąs susirū
pinimą tokia padėtim ir, neno
rėdamas kištis į mūsų vidaus 
reikalus ir tvarką, prašo ištirti, 
surasti šnipus — kaltininkus ir 
užkirsti kelią panašiems įvy
kiams. Rusų žodžiais, jie pagei
dautų, kad arti aerodromo ribų 
gyveną gyventojai, kurių esą 
nedaug, būtų iškelti kitur, ir 
tas būdas būtų pats patikimiau
sias saugumui. Tačiau įsitiki
nimui kad signalizavimas vyks
ta rusai siūlo mūsų karo aviaci
jos ir jų (rusų) atstovams vykti 
Į aerodromą ir stebėti signaliza
vimą.

Ir vėl man teko būti mūsų ka
ro aviacijos atstovu, ir su rusų 
štabo viršininku pik. Itn. Glu
chov vykti į aerodromą ir lauk
ti signalizavimo ženklų. Aerodro
me pravaikščiojome visą naktį 
nuo 11 vai. vakaro iki 4 vai. ry
to. Jokiu šviesos ženklu nebu
vo pastebėta. Tada Gluchov pa
reiškė, kad čia slepiasi kas tai 
neaiškaus. Jis įtaria, kad mū
sų karo aviacija tur būt turi 
ryšį su signalizuotojais, ir todėl 
mūsų nakties žygis buvo įspė
tas. Suvokdamas bolševikų ap
gaulingas intencijas — provoka
cijas, kurių priedangoj jie mums 
ruošia vėl naują smūgį, prieš 
apleidžiant aerodromą aš jį pa
klausiau, ar yra prasmės taria
mą signalizavimą daryti nakties 
metu, kai lengvai pastebima, jei 
apie aerodromo stovį galima iš
tirti dienos metu, nes aerodro
mas yra iš visų pusių supamas 
viešais keliais. Be to, kaip sa
koma, pastebėti šviesos signa
lai buvę kišeninės lemputės in
tensyvumo, kas neišlaiko kriti
kos, nes tokios šviesos stipru
mas gali pasiekti netoliau aero
dromo ribų. Dar pridūriau, kad 
netikiu, jog kas nors panašaus 
buvo daroma ir manau, kad tai 
esanti nauja provokacija, pana
ši į buvusią Palangos aerodrome, 
su tikslu drumsti padėtį ir nuo
taiką. Pik. Itn. Gluchov į ma
no samprotavimus nieko nepa
reiškė, tik pasakė, kad būtų 
gerai, jei daugiau mums nebe
reikėtų nakties metu trankytis 
po aerodromą.

Mūsų karo aviacijos viršinin
kas gen. Gustaitis, kuris nieka
dos nesikeikė, bent aš nesu gir
dėjęs, man padarius pranešimą 

apie nakties žygį aerodrome, pa
sakė; “tegul juos velniai! Ką tik 
tie šunsnukiai nesugalvoja; vi
sokių niekšybių”! Ir įsakė pa
rašyti raportą. Ta provokacija 
taip ir baigėsi be atgarsio.

Kad rusai visad nešiojosi bai
mę, nepasitikėjimą, įtarinėjimą, 
ir imdavosi visokių provokaci
jų, rodo kad ir toksai įvykis. Ne
toli už aerodromo ribų mūsų ka
ro aviacijos ats. vyr. Itn. J. Džen- 
kaitis turėjo butą, kuriuo prie
state laikė karvelius. Rusai, pa
tyrę apie paukštyną, per mūsų 
karo aviacijos viršininką parei
kalavo, kad Dženkaitis karvelius 
likviduotų, nes jie gali būti pa
naudoti ryšiams, tuo labiau, kad 
tas paukštynas randasi arti ae
rodromo ir jį galima pavadinti 
net sekimo punktu. Kad ir la
bai su gailesčiu, Dženkaitis kar
velius turėjo likviduoti ir iš to 
buto išsikelti kitur gyventi, nes 
matė, kad yra rusų sekamas ir 
įtarinėjamas.

Tos visos rusų išdaigos nieko 
gero nelėmė. Nežiūrint pažadų, 
kad galėsime pradėti naudotis 
aerodromu, angarų durys liko 
užplombuotos, iki J. Paleckis iš 
Maskvos “parvežė Stalino sau
lę”, palaidodamas Lietuvos ne
priklausomybę. Kauno aerodro
mas liko grynai rusų-bolševikų 
aviacijos daliniams. Mūsų ka
riuomenė buvo performuota į 
raudonosios armijos 29 šaulių 
teritorinį korpusą, visos kovos 
eskadrilės likviduotos, ir iš jų 
sudaryta viena žvalgybos eska
drilė, kuri buvo iškelta į prie 
Ukmergės esantį lauko aerodro
mą. Tos eskadrilės vadu rusai 
paskyrė mūsų lakūną žvalgybos

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF'55,000, OR MORE, 
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60606
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčiui nuo mė
nesio pirmos.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! NSURE

UNIVERSA
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Paskyrė daugiau neiprezidentas paprašė
WASH1NGTONAS. Nepai

sydamas tikrai galinio prezi
dento vėlavimo. Senatas 62 
balsais prieš 22 priėmė ir nu
siuntė prezidentui pasirašyti 
§30.5 bilijonų paskyrimą svei-j 
katai, švietimui, gerovei ir dar
bui, tai yra §1.7 bilijono dau
giau negu pats prezidentas pra
šė.

kapitoną Kopukovą, kuris pa
skutiniuoju laiku buvo pakeitęs 
savo pavardę į Kovas. Po ne
kurto laiko paaiškėjo, kad jis 
priklausęs komunistų partijai ir 
be abejo buvo-rusų agentu.

Baigdamas noriu pasakyti, kad 
prabėgęs • ilgas nuo tų tragiškų 
įvykių laikas ir metų našta daug 
ką išdildė iš atminties, ir jau
čiu, kad nebūsiu aprašęs visų 
įvykių, kuriuos teko pergyventi 
rusams okupuojant ir okupavus 
Kauno aerodromą. Žinodamas 
rusų žiaurumus ir jų grobuoniš
kus — imperialistinius tiksltus, 
tikiu, kad lietuvių tauta, nors 
ir po labai sunkios ir gal ilgos 
rusų priespaudos, vis tik ištvers 
nepalūžusi ir sulauks naujo pri
sikėlimo į nepriklausomą gyve
nimą.

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmaįame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu: 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608 

n ' —J

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymių nuotykių 

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

KristijonM Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos <cMetai” poeto 
tfado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr.Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK By
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.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, UL 60608

Senato demokratu vadas Mi
ke Mansfield, nujausdamas, 
kad demokratu kontroliuoja
mas Kongresas eventualiai tu
rės nusileisti ir priimti istaty- 

įnią su mažiau bilijonų, Įspėjo, 
kad demokratai visą paskyri

mui reikalų pateiks balsuoto
jams nuspręsti.

Atstovu Rūmai, 228 balsais 
prieš 178, nubalsuodami iš
braukti karo baigimo planaą iš 
svetimos valstybės paramos 
teikimo Lilians, parodė prezi
dentui ir jo planui pilną pasal
ti kėj imą. /

Atstovų Rūmai svetimoms 
valstybėms paramos §2.131 bi
lijonų Liliu priėmė 221 balsų 
prieš 172.

MAROKAS. — Mauretanijos 
pajūriuose gyvena žmonių gen
tis, kuri verčiasi žvejyba At
lanto vandenyno pakraščiais. 
Tie žmonės žvejybai laivų nei 
valčių nenaudoja. Pastebėję 
vandenyje žuvų būrį plaukio- 
jant, jie šoka i vandenį ir pra
deda pagaliais mušti vandenį. 
Mušimo atgarsis, panašus į žu
vų pliuškenimų žaidžiant, be
regint pritraukia delfinus, ku
rie greitai artėdami prie kran
to, žuvis sugena į paspęstus 
tinklus.
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s i
seniai yra pripratę. Bet kaip galės jaustis juos skai
tydamas, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
kuris yra toks pat “jaunuolis”, toks pat be “patir 
ties”. Net didesnis “jaunuolis” už LB c. valdybos pir
mininką, nes gimęs 1923, o LB pirmininkas 1921. 
Naujienos nekenčia LB veikėjų ir visaip juos tvoja, 
bet kam reikėjo griebtis tokio vėzdo, kurio antru ga
lu tvoja ir Alto pirmininkui?” (Darbininkas, 1972 m. 
rugp.,11 d., 2 psl.)
Lietuviams kenksmingą politinių jėgų skaldymą Dar

bininko redaktorius nori nukreipti j nesamą “jaunuolių” 
ir “senuolių” ginčą. Auklėjimo ir kultūros darbo aplei
dimą jis nori pateisinti menkaverčiais ii- bereikšmiais 
debatais. Jis net pažeminančiai kalba apie Naujienų kul-

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Naujienos eina kasdien, išskiriant. .. .... t „
sekmadienius, uidia Naujienų Ben- Į turą, į kūną “darbingieji bendruomemninkai” tiktai ran- 
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
m. 60608. Talei. HAymarket 1-6100.

Pinigus raikia siųsti pakte Money 
Orderiu kartu su uoakymu.

$6.00
$2.00

$12.00
$3.00

$13.00

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Kaip jaučiasi Alto pirmininkas?
Nekaip. Nekaip jaučiasi ne tiktai Alto pirmininkas, 

bet ir didelė Amerikos lietuvių dauguma. Su pirmininku 
šiuo reikalu nesikalbėjome, bet iš jo pareiškimų, žinome, 
kad nėra pagrindo gerai savijautai. Alto pirmininkas tai 
neslepia. Jis tai aiškiai ir nedviprasmiškai pasako susi
rinkimuose, jis to neslepia ir pasikalbėjimuose su Ame
rikos lietuvių organizacijų atstovais.

Brooklyne tėvų pranciškonų leidžiamas Darbininkas, 
darydamas lietuviškos spaudos apžvalgą, užkliuvo už lie
pos 25 dienos Naujienų įžanginio ir, sąmoningai nustum
damas svarbiausią klausimą į šalį, kabinėjasi prie smulk
menų. Liepos 25 d. įžanginis, pavadintas “Negalima ar
dyti bendro darbo”, kalba apie reikalą lietuviams orga
nizuotai ir vieningai vėsti politinę akciją Washingtone. 
Vėliau buvo parašytas dar vienas įžanginis tuo pačiu pa
vadinimu, kur jau ryškiau ir konkrečiau yra keliamas tas 
pats klausimas. Liepos 25 d. įžanginiame keliamas susi-j 
rūpinimas dėl galimų kenksmingų pasekmių, jei siusime 
kelias delegacijas į valstybės įstaigas, tuo tarpu vėliau 
jau kalbama post factum. Washingtone buvo minima j 
Bendrojo Baltijos Komiteto Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pripažinimo 50 metų, sukaktis, šių tautybių atstovus tu- Į 
r ėjo priimti ir pats prezidentas, o jis atstovų nepriėmė j 
dėl to, kad į Amerikos valstybės įstaigas pradėjo landžio
ti kitų organizacijų skirtiniai, besigirdami, kad jie atsto
vauja Amerikos lietuvius,. o ne lietuvių rinkti atstovai.

■ Darbininko redaktorius, nutylėdamas Alto pirmi
ninko ir Amerikos lietuvių svarbiausią susirūpinimą, 
kalba apie JAV L: Bendruomenės “rimtą amžių”, viešai 
nurodydamas, kad ponia Zerr jau persirito 31 metus, ir 
kad bendruomenės vadovų amžiaus vidurkis yra 44 metai. 
Savo raštą Darbininko redaktorius baigia šitaip:

“Mūsų akyse tai pats tinkamiausias amžius vi
suomeninei veiklai. Naujienos galvoja, priešingai; 
apie to amžiaus žmones atsiliepia niekinamai, kaip 
apie jaunuolius. Tą niekinimą skaitydami LB žmo
nės pamos ranka, nes prie tokios Naujienų kultūros'

ka pamoja. Tuo pačiu metu jis pats paskleidžia pluoštą 
labai nešvankios informacijos.

Dabartinis Darbininko redaktorius tvirtina, kad 
Naujienos nekenčia Lietuvių Bendruomenės veikėjų. Tai 
yra nekultūringas aukštus mokslus baigusio žmogaus 
melas. Naujienos visą laiką bendradarbiavo ir bendra
darbiauja su Lietuvių Bendruomenės veikėjais. Vargu 
kitame lietuviškame laikraštyje Lietuvių Bendruomenės 
reikalai buvo ir yra taip plačiai nagrinėjami, kaip jie iki 
šio meto buvo nagrinėjami Naujienose. Naujienų redak
toriai dalyvavo svarbesniuose pasitarimuose, kai Ameri
koje buvo steigiama bendruomenė. Naujienos taip pat 
nurodė kuriais keliais reikėtų eiti, jei-pageidaujama dar 
labiau suglausti lietuvių gretas. Naujienos pritarė darbo 
sričių pasiskirstymui. Naujienos ir šiandien remia JAV 
LB vedamą kultūrinį darbą.

Naujienos iš anksto įspėjo Amerikos lietuvių visuo
menę apie JAV bendruomenėje lizdą susisukusius fron
tininkus, kurie bandys išardyti visą Amerikos lietuvių 
visuomeninį gyvenimą. Naujienų Įspėjimas buvo rimtas. 
Šiandien Alto vadovybė turi rūpintis ne vien memoran
dumais ir prašymais Lietuvai laisvės, bet turi aiškinti 
ardančias tendencijas tų “darbščiųjų jaunuolių”, kurie 
landžioja po kongreso komitetus ir kenkia vieningam 
lietuvių darbui. z

O dėl neapykantos patariame Darbininko redakto- 
| riui pasiskaityti paskutinį JAV LB centro valdybos posė- 
I džio protokolą. Ten jis pamatys, kad valdyboje sėdintie
ji du aršūs frontininkai labiau nekenčia dabartinio pir
mininko, kuris suabejojo frontininkų - vadų vedama skal
dymo politika. Nieko frontininkas taip nekenčia, kaip 
savarankiškai galvoti pradedančio kifo frontininko. Fron
tininkai nekenčia krikščionio demokrato, jie nekenčia 
socialisto demokrato, jie nekenčia liaudininko, nekenčia 
tautininko, bet dar labiau jie nekenčia frontininko, kuris 
pradeda abejoti kreiva ir nežinia kam tarnaujančia 
dabartinių fronto vadų vedama skaldymo politika. Nau
jienose kiekvienos srovės žmogus gali laisvai savo mintis 
dėstyti, kiekvienu svarbesniu klausimu gali pasisakyti 
ir pasisakė, tuo tarpu Darbininko redaktorius tvirtina, 
kad Naujienos jų nekenčia. Patariame Darbininko re- . 
daktoriui pasižiūrėti Į lietuviško gyvenimo politinės ne- ■ 
apykantos šaltinį — fanatiškus frontininkus.
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Bonoskiui pavedė "atsikirsti" New York Times
Kai įtakingasis “New York 

Times” dienraštis š. m. liepos 6 
paskelbė reikšmingą vedamąjį 
“Rusifikacija” (ryšium su spau
doje pasirodžiusiomis žiniomis 
apie trečiąjį susideginimą Lie
tuvoje), Maskva nebegalėjo ty
lėti. šiaip santūrus New Yorko 
dienraštis šį kartą buvo nurodęs, 
kad trečiasis lietuvis, Andriuš
kevičius, susideginęs protestuo
damas prieš rusą okupaciją. 

A

Netrukus, prez. Nixonui pro
klamavus buvo paskelbta tradici
nė Pavergtųjų Tautų Savaitė, gi 
JAV Kongrese, kaip Eltos jau 
keliomis progomis minėta (ir 
dar vis skelbiama), senatoriai 
bei A. Rūmų nariai kalbėjo bei 
pateikė pareiškimus apie paverg
tuosius. Tokių kalbų buvo net 
apie 60. Tačiau rusams knietė
jo kuriuo nors būdu atsikirsti 
rusifikacijos kaltinimui ir ypač 
jam pasirodžius svarbaus dien
raščio skiltyse.

Tas atkirtis pavestas ne “Prav- 
dai” ar “Izvestijų” dienraščiams, 
bet JAV komunistų organui 
“Daily World” New Yorke bei li
teratūros savaitraščiui “Litera- 
turnaja Gazeta”. šis įdėjo išei
vių iš Lietuvos kilmės amerikie
čio — tariamo publicisto Filipo 
Bonoskio “atsakymą šmeižikams 
iš “New York Times”. Tai bu
vo pradžia. JAV komunistinis 
laikraštėlis Daily World mažai 
paplitęs, tad jame įdėtą Bonos
kio straipsnį pasiskubino persi
spausdinti Maskvoje leidžiamas 
literatūrai (bent oficialiai) ski
riamas savaitraštis “Literatur- 
naja Gazeta”. Praslinko dar sa
vaitė ir straipsnį. jau lietuvių 
kalba įsidėjo ir vėl literatūros 
savaitraštis, lietuvių kalba — 
“Literatūra ir Menas” (nr. 30, 
liepos 29). Dabar ne tik mask- 
viniai, bet ir kitų rusiškųjų sri
čių bei Lietuvos skaitytojai ga
lėjo patirti, kas gi ten vyksta 
už Atlanto okeano. Dabar jau 
ir Lietuvoje gyveną sužinojo 
(nors per radiją jau buvo paty
rę), kad ir šiemet JAV-se buvo 
atžymėta Pavergtųjų Tautų Sa
vaitė, kad buvę “išpuoliai prieš 
tarybines respublikas”, kad iš i 
viso, vykusi “propaganda” prieš 
tarybinę santvarką. Bonoskio 
tėvai senais laikais buvo emigra
vę į JAV, jis pats vos vos susi
graibo lietuviškai, bet okupuoto
je Lietuvoje jau ne kartą lankė
si. Jo dėka šimtai tūkstančių 
lietuvių jau susigaudę, kad toks

f 
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New Yorko dienraštis buvo pra
šnekęs prieš Lietuvoje vykdomą 
rusinimą, dėl kovos prieš reli
giją, prieš lietuvių kultūros slo
pinimą.

“Tai šmeižtas” — sušuko mas- 
kvinio savaitraščio skiltyse Fi- 
lipas Bondskis. “Tai nesąmonė” 
— rašo jis, nes jau 1959 metais 
ir vėliau jis ne kartą buvęs Lie
tuvoje ir pamatęs, koks joje pui
kus, pasakiškas gyvenimas...

Straipsnis skiriamas rusų 
skaitytojams. Tuo tarpu lietu
viai tik nusišypsos, kai Bonos
kis, prieštaraudamas “N. Y. 
teigimui, jog rusai siekią išrau
ti katalikų religiją ir sunaikinti 
lietuvių kalbą ir kultūrą, aiški
na; kad, girdi, 300 Lietuvos ku
nigų pabėgo iš Lietuvos su na
ciais ir tie trys šimtai “dalyva
vo daugybėje kruvinų nusikalti
mų... pavyzdžiui, sugriaunant 
Vilniaus getą...” Bonoskis ir 
skaičiuodamas kultūros nuopel
nus Lietuvoje, skuba paaiškin
ti, jog ir Lietuvoje ruošiamos 
enciklopedijos... kai beveik kiek
vienas lietuvis krašte gerai nu
mano apie išeivijoje išleistus 
Lietuvių Enciklopedijos 36 to
mus...

Belieka kalbėti tik... apie “įs
pūdingus užmojus”... Bonoskis 
propagandinio kvaitulio pagau
tas šaukia, kad Lietuvoje “žmo
nės dabar neperkami ir nebepar- 
davinėjami... lietuviai niekada 
taip gėraį nevalgė, nesirengė, ne
turėjo tokių puikių butų. Nėra 
elgetų, nėra palūkininkų ir t. t. 
Jis baigia teigimu, kad Lietuva 
virtusi dalimi didžiulio naujojo 
pasaulio, kuris tęsiasi nuo Ha
nojaus iki Havanos... Aišku, nei 
žodžio, kad tas pasaulis yra — 
Sovietų Rusija, Lietuvą paver
gusi ir pavertusi eiline kolonija.

Ar j tokius svaičiojimus, pa
skelbtus komunistų laikraštėly 
JAV-se ir pakartotus Maskvos' 
literatūros organe atsakys New: 
Yorko dienraštis — reikėtų la
bai abejoti. Tokia polemika bū
tų net negarbinga.^. (Ę) 

P. S. Bonoskis (rašosi Bo- 
nosky, iš tiesų Baranauskas) Pi
lypas (gimęs 1916 m. kovo 17 
d. ..Duquesne, Pa., JAV-bėse) 
angliškai rašąs komunistinis ra
šytojas. L. E.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 
DRAUOl IR SICTLbIS

Keisti oro kaprizai

Per dvi savaites, pradedant 
birželio 9 dieną, Jungtinių 
Valstybių Rytų pakraštys, Va
karų pakraštys ir centrinė 
Amerika buvo ištikti staigių 
neapsakomų audrų su liūti
mis, kuriose žuvo virš 500 
žmonių ir daugiau kaip 15,000 
buvo sužeista, o nuostolių 
žmonių nuosavybei buvo pa
daryta bilijonais dolerių. Bir
želio 18 d. panaši audra visai 
kitoje žemės kamuolio pusėje 
nusiautė Hong Kongą, sugriau
dama daug namų, sukeldama 
milžiniškus purvo nuo kalnų 
šlaitų slinkimus ir užmušdama 
151 asmenį.

Tokiem globalinės apimties 
gamtos sugriuvimams išalkin
ti meteorologijos mokslas pri
pažįsta šiandien neturįs atsa
kymo.

Tą pačią birželio 18 dieną, 
kada Tolimuosiuose Rytuose 
liūtys skandino Hong Kongą, 
smarkiausias uraganas Agnes 
smogė Floridos pakraščius, per 
savaitę pasiekęs Marylandą ir 
Pensilvaniją, kur išpylė 25% 
kubinių mylių lietaus vandens!

Dar prieš uraganui Agnes - 
pradėjus siausti Rytuose, žu
dikiška audra nusiaubė Isle
ton, Kalifornijoje, sudaryda
ma tvenkinius, sukeldama di
delius potvynius, pridaryda- 
rvdarna didelius nuostolius ir 
sužeisdama apie 200 žmonių. 
O už visus kitus tvanus ir 
potvynius piktesnis birželio 9 
dieną ištiko “lokalinis” tvanas 
Rapid City, Pietinėje Dakotb- 
je, kur užtvankai lūžus mil
žiniška vandens siena kaska
domis leidosi siauru slėniu, 
staiga užversdama vandeniu 
tirštai apgyventas rezidencines 
sritis. Tą vieną naktį ten žuvo 
236 žmonės, o daugiau kaip 
3,(XX) žmonių buvo sužeista.

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI demokratinį 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis
17

Prasidėjo triukšmas su šauksmais: ap
gavimas, diktatūra, lietuvių frakcija esan
ti politinis išdavikas ir t. t Triukšmui nu
tildyti gubernatorius griebė nuo pirminin
ko stalo skambalą, skambino, o žinomas 
seimelio šauklys Bingau, iš kilmės vokietis, 
vėl pradėjo skaityti savo protestą, kad gu
bernatorius, tariant jo žodžiais, nesufalsi
fikuotų krašto seimelio norą. Norėdamas 
jo skaitymą sutrukdyti, gubernatorius vis 
jėga skambino, o Bingau skaitė. Jo kalba 
taip pat dingo triukšme, tik retkarčiais 
buvo girdėti protestas ir nepasitikėjimas 
direktorijai.

Ir visas triukšme nesuprastas protestas 
pilnumoje tilpo visoje nacionalsocialisti
nėje spaudoje, ir DNB jį perdavė visam 
pasauliui, net tolimai Japonijos sostinei 
Tokio.

Bingau pabaigus skaityti, atstovai pra
dėjo skirstytis ir gubernatorius, kiek palau
kęs, taip pat apleido posėdžio salę, lydi
mas komendanto Liormano ir suagumo 
viršininko Kazlausko.

BULVIŲ PERTEKLIUS KRAŠTE

Visais 1934/35 ir 36 metais visame kraš
te buvo didelis žemės ūkio produktų per
teklius, ne tik kiaulių, jaučių, grūdų, bet 
ir bulviu. 1934 m. vasara buvo labai šilta 
ir nepaprastai derlinga. Puikiausiai užde
rėjo javai, cukriniai runkeliai ir bulvės. 
Lietaus buvo tiek, kiek reikalinga, gamta 
nieko nesugadino. Cukriniai runkeliai au
go iki vėlybo rudens. Su jais betgi nebuvo 
jokių sunkumų, nes krašte jų nebuvo au

ginama daug, o Paventės cukraus fabrikas 
paėmė viską, tik kainos buvo kiek suma
žintos.

Kitaip buvo su bulvėmis. Taip katastro
fiškai sumažėjus kiaulių eksportui ir augi
namųjų kiaulių kiekiui, kartu žymiai su
mažėjo ir bulvių suvartojimas. Bulvių eks
portas Vokietijon nors ir mažesniais kie
kiais buvo neįmanomas. Tas perteklius 
labai padėjo numušti kainas, — centneris 
bulvių bekainavo tik vieną litą ir rodė ten
denciją dar kristi. Stipriai paliesti liko ypa
tingai Šilutės apskrities smulkieji ūkinin
kai ir pelkininkai, kurie visuomet užsiim
davo labiausiai bulvių ir kiaulių auginimu. 
Norint bent kiek bulvių parduoti, reikėjo 
jas vežti į tolimą Klaipėdos miestą. Iš Ši
lutės jiems prisiėjo važiuoti į Klaipėdą apie 
50 kilometrų neskaičiuojant kelio iki Ši
lutės. Susidarė karavanai vežimų, pri
krautų bekonų, durpių ir bulvių, kurie 
rudens ir žiemos metu slinko'link Klaipė
dos. Įvairiose vietose sustodavo, gatvėse 
nakvodavo, speige prie sukurtos ugnies šil- 
dydavosi, degtinę siurbdavo ir politikuo
davo. Šitose karavanuose pamažu, bet sis
tema tingai gadinosi visas krašto gyvento
jų politinis ūpas.

Ir dėl bulvių pertekliaus pradėjo vykti 
delegacijos į direktoriją. Iš žemės ūkio pu
sės buvo teirautasi pas gubernatorių arba 
tiesioginiai centro vyriausybės Įstaigose, ar 
nebūtų galimybės bulvių perviršių atiduoti 
Lietuvos (ypač Žemaitijos) spirito varyk
loms. Buvo paaiškinta, kad visos varyk
los esančios mažesnio masto, visuomet 
sujungtos su dvaro centru, kuris pats pa
gamina reikalingą bulvių kieki. Bulvių 
liekanos sušeriainos to paties dvaro gyvu
liams, kas sudarydavo iš varyklų gauna
mą pelną. Eksportus į kitas valstybes taip 
pat pasirodė neįmanomas.

SUMANYMAS STATYTI SPIRITO 
VARYKLĄ KLAIPĖDOS KRAŠTE 

Vieną dieną tuo reikalu į direktoriją pas 
mane atėjo gubernatūros žemės ūkia re
ferentas, agronomas Zabielavičius. Šitas 
šebelavičia, kaip jį klaipėdiečiai ūkinin
kai ir žvejai vietine tarme vadindavo, man 
pasiūlė pastatyti galingą spirito varyklą, 
kuri galėtų sunaudoti visą bulvių perteklių 
ir tokiu būdu reguliuotų kainas. Guberna
torius šitą sumanymą remiąs ir noris direk
torijai finansiniai pagelbėti.

“Kad gubernatorius Navakas už spirito 
varyklos statymą, tikiu’’, — atsakiau, — 
“bet kad jis direktorijai finansiniai pagel
bėtų; nėra ko laukti. Mūsų žiniomis, gu
bernatorius pinigų tokiems reikalams netu
ri, o ministeris pirmininkas Tūbelis garan
tuotai nieko neduos. Gubernatoriai juk yra 
viską žadėję?”

Norint pastatyti didesnio galingumo 
spirito varyklą, kuri galėtų sunaudoti bent 
50,000 centnerių bulvių, mano žiniomis, 
jos pastatymui būtų reikalinga bent 200.000 
litų kapitalo. Pranešk gubernatoriui, kad 
direktorija po kelių savaičių valdymo ne
galėtų ilgesniam laikui tokią sumą'investuo- 
ti. Be to, šita varykla galėtų pradėti veikti, 
tur būt, tik kitais metais, nes šitame sezo
ne jau būtų per vėlu. Tamstos pasiūlymą 
greičiausiu laiku pateiksiu visai direktori
jai susipažinti. z

Tai įvyko penktadienį. Pirmadienį vie
nas laikraštis pranešė, kad agronomas Za- 
belavičius vienoje ūkininkų draugijoje vie
šai pareiškęs, kad direktorija turinti kon
kretų planą bulvių klausimui išspręsti. Aš 
jam sakęs, kad direktorija statysianti di
delio galingumo spirito X’atyklą, sunaudo
jančią į sezoną apie 60.000 centnerių bulvių. 
Varykla kainuosianti apie 250.000 litų. Taip 
buvo apsuktas mūsų pasikalbėjimas.. Šitą 
klausimą tuoj pagavo vietinė spauda, pra

dėjo jį gvildenti, talpino pasikalbėjimus šu 
tariamas specialistas ir, nepraėjus nei sa
vaitei, susidarė vieša nuomonė, kad direk
torija statydins kalbamą spirito varyklą 
Verdainėjė prie Šilutės.

šitas klausimas iškėlė direktorijos na
rių tarpe daug ginčų dėl jos statybai reika
lingo kapitalo., jos rentabiliškunio ir nau
dingumo krašto ūkiui. Galiausiai buvo pri
eita išveda, jog reikalinga tą klausimą 
gvildenti. Grigaičiui ypatingai patiko Za- 
bėlavičiaus tariamas pažadas, kad centro 
vyriausybė direktorijai tariamai finansiš
kai padės. Man kaip tariamam šito plano 
iniciatoriui Direktorijos buvo pavesta vesti 
visus reikalingus pasitarimus ir kartu pa
ruošti medžiagą pateikti miništeriui pirmi
ninkui Tūbeliui, kaip tik nuvyksime į Kau
ną centro vyraiusybei prisistatyti,

ANTRASIS KLAIPĖDOS KRAŠTO 
SEIMELIO POSĖDIS

Neįvykus pirmam seimelio posėdžiui dėl 
trūkumo kvorumui sudaryti, gubernato
rius Valdžios Žiniose paskelbė antrąjį^sei
melio posėd., kuris įvyko 1935 m. sausio 
m. pradžioje. Jis vėl tūrėjo Įvykti Klaipė
dos rotušės salėje. Ir šį kartą seimelio at
stovai buvo labai punktualūs, bijodami, 
kad išradingasis gubernatorius gali iškirsti 
kokį šposą. Neatvyko lietuvių frakcija ir 
visi atstovai, kuriems dėl priklausomybės 
Neumano partijai buvo atimti mandatai.

Procedūra buvo visai ta pati kaip ir pir
majame posėdyje. Buvo kiek žiūrovai, ku
rie nogėjo pamatyti dvikovą tarp guber
natoriaus ir Bingau. Suskaičiavus susirin
kusių atstovų skaičių, gubernatorius vėl 
paskelbė, kad kvorumas nepasiektas ir 
kad dėl šito trūkumo seimelis negali būti 
atidaromas ir prašė skirstytis.

Ir vėl prasidėjo triukšmas kaip Įprasta 
su šauksmais: apgavimas ir tt. Bingau vėl 

pradėjo skaityti savo protešfą, b guberna
torius vėl skambino visa jėga. Bingau kal
ba dingo triukšme tik retkarčiais biivo ga
lima išgirsti kai kurie protesto žodžiai ir 
nepasitikėjimas direktorijai. Pasibaigus Na
vako ir Bingau dvikovai, susirinkusieji pa
mažu skirstėsi. Kai nebebuvo pavojaus, 
kad Seimelio atstovai vėl susirinks ir steng
sis tęsti pradėtą posėdį, gubernatorius ap
leido rotušės salę, lydimas Liorento ir Kaz
lausko.

Ir vėl visa Bingau kalba tilpo nacional- , 
socialistinėje spaudoje ir pasiekė tolimiau
sias valstybes, net Japoniją, kurios atsto
vas kartu su kitais signatarais dalyvavo 
demaršuose Kaune.

šitas triukšmingas posėdis, sujungtas 
su Bingau protesto skaitymu ir guberna
toriaus skanibinimo dvikova, Visiškai pa
kirto gubernatoriaus autoritetą krašte. Taip 
pat baisiai nusmuko ir juo pasitikėjimas 
Kaune politinėse sferose, nes jis vėl buvo 
tvirtinęs, kad šį kartą seimelis esąs paža
botas. Iš kitos pusės, sunku buvo įsivaizduo
ti, kad po visų nepasisekimą ir neigiamą 
pasitarimą su Direktorija, Centro Vyriau
sybė galėjo patikėti tokiems nepdnicd'tid- 
tiems Navako pažadams.

Kiek vėliau sutikęs saugumo policijos 
viršininką Kazlauską, klausiau dėlko visi 
seimelio atsovai nusistatę prieš Brūvelaičid 
direktoriją, nors gubernatorius Navakas 
pakartotinai tvirtino, kad papirkus skai
čių seimelio atstovų pasitikėjimo pareiški
mas esąs garantuotas. Kazlauskas šypso
damasis atsakė , jog žttfonėms papirkti rei
kalinga pinigų, o jų Navakas, deja, netu
rįs. Gubernatorius, neatsiklausdamas mi- 
nisterio pirmininko Tūbelio , daręs sąskai
tą be šeimininko, kuris nebuvo linkęs tą 
sąskaitą priimti. Vadinasi, skirti kiek di
desnę pinigų sumą “papirkinėjimams”.

Pabaiga
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Telef.;PRospect 8-1717---- —*-■

DR. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisą; 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 71$t STREET
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 r
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir sestai tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISIMAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 Sd. KedzieAve.,WA 5-2670 

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

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCEL1ŪNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
’ 6132 So. KEDZ1E AVĖ.

'Telef. WA 5-2670. '
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel4 HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

-VWAUS4JGU-SPEC.
x 2454 WEST 71ft STREET

VALANDOS: Pirmai,' antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus. .-»;-.•<■■■* r 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”'/‘r ’ 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
>r'”fINKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaLr antrad. mid ' 14—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7-vai. vak.
* Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.:' 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 
* Ofisas 2750 West' 71 st St.- 

Tel.: 925-8296
Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 

10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniai; ir trečiadieniais

. uždaryta.- 
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas; 2652 WEST 59th STREET

• ~TeL: PR 1-1223-’ •*
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak Seštadie- 
ziais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

*-■ pagal susitarimą. —»

Y. Tumasonis, M. D., S. C.
H C H I R Ū R G A S 
2454 WEST 71 st STREET 

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
* Rezid. telef.: GIbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6135.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bap 
dažei. Speciali pagalba kolom 
(Arch Supports) ir L L

VaL: 9—4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—1- 
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629

* ’ Telef.: PRospect 6-5084
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BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
NAUJIENOS F”. — n:RI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Laiikqs iš Pisrno Beach/ Calif
Los Angeles ir visą pietinę 

dalį Kalifornios šiemet karščiai 
užpuolė labai anksti, pasiekda
mi iki šiol nebuvusių rekordų to
kiu metų laiku. Iš Los Angeles 
pabėgti nuo karščių netaip jau 
lengva, nes neužtenka vien pa
važiuoti pav. j Santą Monikos ar 
Long Beach pajūrį — ten irgi 
karšta ir kol. vėjo nėra, neretai 
būna ir smogo. Reikia dėlto pa
važiuoti bent pora šimtų mylių į 
šiaurę, kur klimatas vėsesnis ir 
smogo nėra. Viena tokia vė
sesnė vieta — tai nedidelis apie 
4,000 gyventojų miestukas Pis- 
mo Beach, beveik lygiai 200 my
lių nuo Los Angeles, prie pagrin
dinio greitkelio Nr. 101. Važiuo
jant iš Los Angeles į San Fran- 
cisko. Kelias labai geras ir ne
pajunti kai per 3-4 valandas, pa
likęs, karštą, dulkėtą ir triukš
mingą didmiestį — atsiduri ma
žame, ramiame, gryniausio ir 
švariausio jūros oro atvėsinta
me, galima sakyti, dideliame 
kaime.

Pravažiuojant už Santa Bar
baras nesunkiai pasiekiamas da
nų (ne olandų, kaip A. Dainuvis 
nesenai rašė “Naujienose”) mie
stelis Solvang,' kuris dideliais 
garsinimais pakelėse reklamuo-

GRADINSKAS
VĖSINTUVAI 
IR SENINUSIEMS 

NAMAMS 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 r*' - "Vf g t '»• : ! y? J f
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

pERKRAUSTYMAI

M 0 Vi N G 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA ' ’ 
’ R. i E R Ė N A S
[2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

MOVINT 
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairiu atstumų. 
ANTANAS VILIMAS

823 W.st 34 Placa 
TeL: FRontiar 6-1M2

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS'BEV 9 **

Visos programos iš W0PA, 
" 1490 kU. A. M. *

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaĮ. 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629 

’ KNYGOS VAIKAMS IR * į Ą'Ūį.lTVJin * J
.. 4 X < • G. * J T

-r Sek pasaką, mamyte.
Apie senui laikus;
Kai'aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus .

S. P»ters«ni«n6
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai iu 

crykštavimai. Naujienose galima gauti Sų perlų ir žemčiūgų misų mažie- 
>iems bei jaunimui: .--W* t i . . ... . . . . —

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos Ir DVY
NUKĖS, 34 psL- su 8 apsakymėliais ii valkų pasaulio. Abi gausiai iliua 
oruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dot'Ū>»r<T ' 77I< Ufx

2. (Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, iOKOLAO IN IS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. • Didelio formato/ 24 psl., gra* 
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- i
tevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80. f >an4 j r < —

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUML 17 eilėraščių, kaip Į
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Ievų žemėje.* Labai gražus leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai *dail. J. Kiburo < iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL I I 1B<

5. Marronis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl.. $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

7. Juozas švaistas, iAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
/alkams iš jų gyvenimo, Svajonių ir žygto- Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato* kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.' **-*>*—

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijoi posmai
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip.seno vės Lietuviai ir. žemai 
Hai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00. J

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juot 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
ojimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn. * a

■ * 11 § 4 p /i I £ Č*
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608. j

ANTANAS SEREIKA
Gyy. 2251 W. 71st Street

Mirė 1972 m. rugpiūčio mėn. 13 dieną 9:40 vai. vak., sulaukęs 46 
metų amžiaus. Girnas Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: žmona Regina (Dalibogaitė), dukterys — Violetta, 
Vida ir Victoria; sūnūs Marius ir Ronald, brolis Vytautas, jo žmona 
Erna, brolis Stasys, gyv. Vokietijoje, motina Susanna, gyv Kanadoje, 
uošviai Vladas ir Zina Dalibogaį bei kiti giminės, draugai ir pažįstami, 
-r: Antradienį, 6:00 vai. vak/kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans 
koplyčioje, 6845 So. Western Avenue.

Ketvirtadienį^ rugpjūčio 17 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios į Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Antano Sereikos giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. *z << V, r.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukterys, sunūs, broliai, malina, uošviai 
ir giminės, V t \\iaV ’ "

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600. ■T? - - - »■ ’ ' ‘ • ■ y <■ - < * ■> - ■ „ ,

W- ’v* w>i -a* «Rir .*
f e* W •u v m * w *- * 4a it < M < 4b w > «r - >- * »

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)
1 i j» ,w Y ?

2424 WEST §9lh STREET REpuWic 7-121?
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTflWEST HIGHWAY, Palos Hills. Ill. 974-4410

P. J. RIDIKikS
3364 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-191)

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
,GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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jamas kaip “danų sostinė Ame
rikoje”. Ir čia, kaip kitose tokio 
pobūdžio vietose, viskas bran
gu, ypačiai suvenyrai, kurių ne
mažai yra importuota iš Dani
jos.

Pismo Beach yra nemažai vieš
bučių ir “motelių”, kurių vienas 
naujausių ir moderniškiausių 
pastatytas lietuvio V. Dovydai
čio. Tai “Amber” motei, kurį 
V. Dovydaitis kelis metus sėk
mingai tvarkęs pardavė ir įsi
kūrė pietinėje Kalifornijos da
lyje, bet irgi prie jūros — San 
Clemente miestelyje, apie 60 my
lių į pietus nuo Los Angeles. 
Buvo, ar dar ir tebėra ir daugiau 
lietuvių, turinčių Pismo Beach 
motelius. Yra visa eilė lietuvių 
čia nusipirkusių sklypus — arba 
dėl biznio arba galvojančių vė
liau statyti namus.

Pismo Beach visoje Ameriko
je išgarsintas savo “klemsais” 
(clanis) , kurių Čia galima rasti 
apsčiai ištisus metus, nes pajū
ris labai seklus — primena Pa- 

dar čia primena Lietuvos pajūrį, 
tai smėlio pusnys 4— kopos, ku
rias vietomis labai panašios į 
Nidos pamario kopas' Smėlio 
“pūstynėš’’ apima ^didelį pajū
rio plota, ir čia neretai galima 
pamatytą Hollywoodo žmonių fil
muojančių vaizdus f Urnoms, ku
rios ‘turėtų būti sukamos Afri
kos' dykumose^ Taigi,'‘kartais, 
kai filme matome kautynes Af
rikos dykumose — tikrumoj tos 
‘‘kautynės” yra įvykusios už vos 
poros šimtų mylių nuo. paties 
Hollywoodo.

Nors Pismo Beach ir “didelis 
kaimas”, bet geruose moteliuose 
ir restoranuose kainos aukštos, 
prilygsta tokioms didmiesčiuo
se. Naujesnė atrakcija, tai kran
te pastatyta laivo formos kavinė 
pavadinta “Knight’s' Bounty”, 
kurį turistų* gausiai lankoma. 
Bet kai patenki į “Captains Ca
bin”; tai tikrai pasijunti, kad esi 
laive —ypač kiek tai liečia pini
ginę. Ž “

. šiaip turistams pasimirkyti 
yra pakankamai maudymosi ba
seinų, o pagaliau ir labai rami 
šioje vietoje jūra.

-• * — * r . • ». ■

— Vakarų Virginijoj— Yąkąrų Virginijoj buvo 
sunaikinta 1,111 akrų laukinės 
marijuanos. Praeitais metais 
daugelis mėgėjų piovė mariju.- 
aną V. Virginijoje, bet šiais 
metais vvriausvbė isakė žoles 
nuplauti ir sunaikinti.

NDOLA, Zambija, Afriką.— 
Viename pranešime Zambijos 
darbo unijai rašoma, kad nuo 
1964 metų, kai šis kraštas gavo 
nepriklausomybę, darbininkai 
praleido daugiau kaip milijoną 
dienu neateidami i darba. ' t- •* . A. «r

Lietuvių

pirm. B. Vainorienė,

$iūsų Čia, Vokietijoje, yra ne
daug, net labai nedaug, bet vis 
dėlto mes stengiamės susiburti 
į kelius klubus, būti organizuo
tos. šiuo metu yra penki mo
terų klubai: 1) Muencheno — 
pirrhin. E. Bugienienė, 2) Mem- 
mingeno — pirm. B. Vainorienė, 
3) Stuttgarto — pirm. E. Lucie- 
nė, 4) Hamburgo — pirm. dr. L 
PaŠaitienė, 5) Rastatto — pinu. 
St. Ragelienė.

Tuos visus klubus jungia va
dinamoji Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija Vokietijoje, sutrum
pintai LMKFVok. Valdybą su
daro : pirmininkė E. Lucienė, 
Stuttgartas, sekretorė — A. Gri
nienė, Muenchenas, ir iždininkė 
— Z. Glemžienė, Stuttgartas.

Vckietijoje dar 1947 m. kovo 
8 d. Eslingene (prie Stuttgarto) 
buvo suorganizuotą pirmoji Pa
baltijo Moterų Taryba, kuri ir 
buvo užuomazga dabartinės Lie
tuvių Moterų Klubų Federacijos, 
nukeliavusios į JAV, New Yor- 
ką, pirmininkaujamos y. Jo- 
nuškaitės-I^eskaitienės. Per 25 
metus išsišakojo moterų klubai 
ar draugijos po visą pasaulį: 
JAV, 'Italijoje, Anglijoje, Kana
doje, Brazilijoje, Argentinoje, 
Venecueloje, Prancūzijoje ir ki
tuose kraštuose.

Š. m. balandžio 29-30 d. buvo 
sušauktas LMKF suvažiavimas 
New Yorke. Jame paminėta mū
sų Federacijos dvidešimt penkę- 
rių metų sukaktis, išrinkta nau
ją valdyba, aptarti rūpimi rei
kalai, priimti nutarimai. Mes, 
Vokietijos moterys, irgi ruošia
mės dalyvauti suvažiavime, blo
giausiu atveju nors atstovę nu
siųsti. “

Lietuvių M. Klubų Federacijos 
įstatj 6-j o paragrafo pirmoji da
lis sako ;■ Turi tikslą supažindinti 
kitataučius šu lietuvių tautos pa
dėtimi ir'kultūra..'. Mūsų tikslas 
yra įsijungti ! tarptauinj mote
rų judėjimą ir jame rūpintis tin
kamai atstovauti; kelti ir ginti 
įstatų 6-jo paragrafo pirmoji da- 
Lietuvos interesus. Turime siek
ti, kad niūsų atžalynas turėtų 
nors kiek žinių apie Lietuvą, nors 
šiek tiek mokėti kalbėti lietuviš
kai. Męs ruošiame subuvimus, 
darome ’ loteri j as lėšoms padary
ti, kiek lėšos leidžia rūpinamės 
ligoniais, seneliais, invalidais. 
Ruošiame motinos dienas — mo
tinoms pagerbti, ’ kapus tvarko
me. Yra tautinių šokių grupės, 
vargo mokyklėlės.

Šie metai yra jaunimo metai. 
Jaiš įvyko Urnas PLJ kongresas, 
Chica^oje su šūkiu ’’Jaunimo 
darbas ir širdis lietuvių tau
tos ateitis”, jftimčiausias lietu- 
vių bendruomenės mūsų mote- 
rų-motinu susirūpinimo' tikslas 
turėti lietuvišką jaunimą, kad 
būtų išlaikyta lietuviška gyvy
bė išeivijoje. Parodykime dau
giau nuoširdumo; pastangų, vi
sokeriopai paremkime jo užsimo
jimus. •

Mūsų- planai ir užsimojimai: 
a) būti kuo daugiau organizuo
toms, b) kieviename kampelyje 
surasti lietuvę moterį ir įjungti 
jų į savo šeim3> c) įkurti kaip 
galint daugiau klubų, d) rink
ti tautodailę keliaujančiai paro
dai, kad ir kitataučiai galėtų ža-.

Trūksta tik $11,000 
šiaurės Amerikos kontinen

to apgyvendinimas priklauso 
nuo vienuolikos tūkstančių 
dolerių kurie turėjo būti su
kelti iki šio rugpiūčio 15 die
nos, kad būtų galima baigti 
archeologinių kasinėjimų dar
bus Kostnerio farmoje prie 
Campsville, III. Kasinėjimų 
vedėjas Dr. Stuart Struever ten 
yra radęs proistorinę žmonių 
gyvenvietę iš mažiausiai 6,000 
metų prieš Kristų ir jau yra 
“prisikasęs ” iki 4,200 metų pr. 
Kr. Toje farmoje rastos lieka
nos 8 kaimų, kur žmonės turė
jo šiokią tokią “kultūrą”, kai 
Europoje akmens gadynė te
beviešpatavo. Radiniai stebė
tinai gerame stovyje.

Illinois slėnys tais laikais, pa
sak pi*. Struever, buvo tikras 
žemės rojus, kurį žmonės iš 
Azijos per Aliaską pasiekė apie 
12 tūkstančių metų prieš mūsų 
erą. Darbams toliau tęsti esą 
reikalinga $11,000 pasakė ka
sinėjimų vedėjas.

Japonams pavogė filmus
Sheraton — Chicago viešbu

tyje praeitą savaitgali buvo ap
vogti keturi japonų fotogra
fai, kurie buvo atvykę iš Japo
nijos į JAV-bes filmuoti dvira- 
tininkavimą Amerikoje. Nors 
pats jų filmas buvęs vertas tik 
$2,000, bet įskaičius jų kelio
nes ir sugaištą laiką, jie savo 
nuostolį ’vertina apie $500,000.

Vienas tų keturių, ‘ Etsuo 
Ozake, pasakė, kad jų paga
minto filmo produkciją finan
savo viena japonų dviračių da
lių gamybos firma ir kad to 
filmo tikslas buvo “skatinti 

.1 - . — f .<-* ♦. ; • • ♦ ,- -y \ -

geros valios santykius su'Ame
rika’’.

SKIRTUMAS

Skirtumas tarp gudraus ir 
išmintingo žmogaus' yra tas, 
kad gudrusis sugeba išsisukti iš 
bėdos, i kurią išmintingasis 
nebūtų patekęs.

TVIRTA SVEIKATA...

(Atkelta iš 2-ro psL) 
lt 7 f

leidžiama vieta lietuviui. Visi 
apsigyvenusieji labai yra lai
mingi. Prašome pąsiiflęrinti, 
kad tai tiesą, paskambindami 
pirmai Lietuvio Sodybos gy
ventojai Agotai šlickienei, tele
fonas:' 925-4762' ariją ūkve
džiui Kalėdai: 436-7041. O kad 
dėl koliojimosi, tai Adomavičius 
išrašys ‘ tūkstanties'dolerių če
kį tą pat dieną tam asmeniui, 
kuris liudininkų aky vaizdo j ė, 
teisiškai teisingai įrodys, kada 
jis nors vieną asmenį iškoliojo 
ar užgavo. Tiesos pasakymas— 
jokia nuodėmė. Visi žinom, kad 
visose profesijose' yra betiku
sių žmonių. Pirmiausią, žinoma, 
turi tvarkytis pats Adomavi
čius — tą jis per radiją ir 
spaudą pakartotinai kalba ir 
rašo', kartu ^kviesdamas kiek
vieną mūsiškį taip elgtis.

vėtis mūsų gintaru, juostomis, 
rankdarbiais, tautiniais drabu
žiais ir t. t.

Tad dirbkime su meile ir pa
siryžimu. E. Lucienė (E. L.)

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI -NAUJIENAS*

GĖLININKAS
’ (PUTRAMENTAS)

T inknmpmĄ arba liūdesio 
gražiausios gėlės ir vainikai antk> 

pių papuošimui ir sezociiiėg 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMEWTAS) 
5525

GUŽAUSKŲ 
GILES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63ro STREET 

Telefonai: PR i-0833 Ir PR 8-0134 
----  - - - - - - —

TĖVAS IR SŪNŪS

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehiD 6-234M

1410 So. 50th Ave., Cicero 
Telef.: TOwnhall 3-2108-1

TRYS MODERNISKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI 
———— r -1/

Laidetavhį DirektoriaiMAŽEIKA &EVBb
EUDEIKI

JEMALSIA IR DIDIUIĮSLĄ LAUJOJIMO IŠTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS F. GAIDAS . , GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742
• t 1 ■ T •- '-rV.

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
t pt . « .^4 ‘ L„- a . ’ 4. i -

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNISKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 
j ri f* 3 t- t i * -

NARIAI

Chicagps
Lietuvių
LaidotuviųMCr/f
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIA!- 

VISOSE MIESTO 
’ 'dalyse' -

ANTANAS JI. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArus 7-3401 

a • % -sr-JL- i Asm V ■ »'

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-101)3

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

GEORGE F. REDiMINAS
A-.-# .SM-w Jlf- * - -ji »■. tf-

3319 So. LITUĄNICA AVĖ. Tel.: YAras 7-1133-1139



*
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Žirgas, atrodo, sutinka palaukti, kol raitelis sės į balną.

1

“The Spectator”, Hamilton, 
Kanadoje plačiai skaitomas 
dienraštis, birž. 17 ivvkiams 
Lietuvoje buvo paskyręs veda
mąjį.

Pavergtųjų Tautų Savaitės 
JAV-se proga PT Komitetas 
Syracuse mieste, New Yorko 
valst. ir Onondaga valsčiuje 
idėjo kolektyvinį laišką “Syra
cuse Post Sandard’’ (liepos 11), 
prašydamas JAV Prezidentų su
sidomėti Lietuvos gyventojų 
padėtimi. Pasirašė vengrų, len
kų, ukrainiečių, estų, latvių at
stovai ir lietuviu vardu Pranas 
Petrauskas.

4"

.wa valst. laikraštis birž. 1 įdėjo 
Įkun. S. Morkūno, šv. Kazimie
ro parapijos klebono straipsni 

Į “Lietuvos jaunimo maištas”.
Kitas lo paties miesto dienraš- 

'tis, “Sioux City Journal
skelbė kun. Morkūno 

į “Baltų persekiojimas”.
“Los Angeles Times”

pa- 
laišką

dien

Sanla Mrinica Calif., laišką apie 
i protestus Lietuvoje. Autorė 
priminė, kad prof. V. Vardžio 
straipsnis apie “protestus Lie
tuvoje, kurie nėra izoliuotas 

i reiškinys’’, paskelbtas kaip tik 
liepos 4 JAV nepriklauso
mybės paskelbimo sukakties 
dieną.

Žinomas vak. vokiečių dien
raštis, 4 mil. egz. tiražo, “

&

GENOVAITĖ BREICHMANIENĖ

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reiki* Darbininkę it Oerbininkiy

COUPLE WANTED IN St. Charles 
area woman to do general house
work — light cooking, 4 adults in 
family. Man to do general work 
needed, own private 2 bedroom hm. 
Salary open. References required.

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

Some English necessary.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos — ’'

REAL ESTATE FOR SAL’ 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė —. Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

“Susidomėkite ne ne tik Azi
jos ar Afrikos tautom“ — tokią 
mintį pareiškė Irena Banaitie
nė (L. Mot. Klubų Fed. pirm.) 
laiške, paskelbtame milijoni
nio tiražo Newr Yorko dienraš
tyje “Daily News” (liepos 12). 
Banaitienė į pažymėjo: “pati 
patyrusi sovietų barbariškumą 
Lietuvoje, turiu vilties, kad li
kęs laisvasis pasaulis ir ypatin
gai JAV-bės parodys tiek pat 
rūpesčio senosios Lietuvos 
kančioms, kiek jos rodo kai ku
rioms naujai atsiradusioms 
tautoms Afrikoje ir Azijoje”.

“The Globe”, Sioux City, lo-

Rugpiūčio 5, 1972 
Dundas, Ont.

Mieli IV Tautinių šokių šven
tės dalyviai — grupių vadovai ir 

Riki šokėjai ?

Prieš metus laiko kreipiausi 
' į Jus, kviesdama jungtis ben

dram darbui — Ketvirtosios 
Tautinių Šokių šventės ruošai. 
Dabar ši šventė jau praeityje. 
Liko tik įspūdžių ir prisimini
mų daugybė. Vėl kreipiuosi į 
Jus. šį sykį noriu išreikšti nuo- 

■ širdžią savo padėką už Jūsų dė
mesį, pasišventimą, drausmin
gumą ir nesuskaitomų valandų 
darbą. Mano padėka priklauso 
vadovams, kurie stropiai studi
javo šventės planus ir gerai pa
ruošė grupes; šokėjų tėvams, 
kurie negailėjo išlaidų ir laiko, 
besiruošiant šventei; ir, paga
liau, 2000 lietuviško jaunimo, 
taip iškilmingai ir gražiai pasi- 
puošusio, įstengusio parodyti 
pasauliui, kad mūsų tauta ir 

^tremtyje gyva, susipratusi ir 
Praėjusioji šventė

CICERO APYLINKĖJE išnuomoja- 
nas suaugusiems 6 kambarių butas 
su 3 miegamais 1-me aukšte, naujai 
atremontuotas. 1410 So. 49th Avė. 
Iki 4 vai. galima apžiūrėti. Po 4 vai. 
skambinti TO 3-0609.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

\ PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai §4,00, minkšti — §3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
r

"vietoje pranešė apie antrąjį, 
Varėnoje, lietuvio susidegini
mą, Ta proga laikraštis rašė 
apie intelektualų persekioji
mą Sovietų Rusijoje.

“St. Peterburg Times” dien
raštis Floridoje liepos 4 d. ne
priklausomybės šventės dieną, 
šalia vedamojo apie šventę, 
įdėjo platų Yorick Blumenfeld, 
iš Londono, straipsnį apie “pro
testus, kurie vis dar girdimi 
Sovietų Sąjungoje”. Plačiai at
pasakotas; pasipriešinimo reži
mui judėjimas, pogrindžio 
veikla. Straipsnis iliustruotas 
dideliu, per tris skiltis , Sovie
tų Rusijos žemėlapiu, su nuro
dytais miestais, kur vyko ar 
tebevyksta protestai, neramu
mai, riaušės.

i . .

Fed. Vokietijoje 21 metus bu- vieninga-
vo leidžiamas iš Lietuvos kilu- >’ra visl2 mūsii bendro ir nuošir- 
sių vokiečių laikraštis “Heimats- daus darbo vaisius-
stirnine” (Tėvynės Balsas).! Parado metu malonu buvo 
1970 m. išlaidoms padidėjus, jis stebėti senesniąsias grupes, eg- 
buvo sustabdytas, šiais metais zistuojančias nuo mūsų gyveni- 
pradėtas leisti kultūros — in- mo tremtyje pradžios ir vado- 
formacijos pobūdžio leidinys 
“Die Raute” (Rūta). Jo inici
atorius ir ats. redaktorius — 
oš Šakių kilęs Albertas Unger. 
Leidinio adresas: “Die Raute”, 
576 Neheim — Huesten, Rat- 
haus, Germany.

“Boeletim Baltico” — trijų sudėtas viltis, 
balty tauty biuletenis, 
tas “Mūsų Lietuvos” 
Sao Paulo, Brazilijoje, 
tenį paruošė Baltų kraštų ko
mitetas, siekiąs teisingumo 
toms tautoms. Įdėtas Estijos 
konsulo dr. Ferd. Saukas svei
kinimo žodis. Turiny nemaža 
istorijos, kitų žinių apie visas 
tris Baltijos tautas, ne tik kraš
tuose, bet ir išeivijoje. 1 nr. iš
leistas 1972 m. birželio mėn., 
portugalų kalba. (Elta)

SAVININKAS parduoda giosernę 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.

būna panašiai sunkiai sumu
šami.

Xuo 1965 metij Ulinojuj ga
lioja įstatymas, kad daktaras, 
ar ligoninė, gavę sergantį vai
ką, kurio liga įtariama esant 
sumušimą, privalo pranešti 
a Ii tinkamoms įstaigoms, bet 
praktikoje labai retai tokie 
pranešimai daromi. 1965 me
tų birželio 1 d iki 1972 metų 
birželio 30 d. Ulinojuj apskųsti 
4,258 tėvai dėl žiauraus elge
sio su savo vaikais. Ligšioli
niais patyrimais, labiausiai sa
vo vaikus kankinančios “moti
nos”. Nustatyta, kad tėvai, ku
rie yra žiaurūs savo vaikams, 
buvo patys tėvų mušami 
buvo vaikai.

kai

išleis- 
priedu, 

Biule-

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

YRA GERIAUSIA DOVANA
* t

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 — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla,

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

vaujamas vis tų pačių nenuils
tančių vadovų. Bet taip pat 
džiugu, kad prie jų darnion vie- 
numon jungėsi ir naujieji vie
netai, kurių priekyje žygiavo 
tremtyje užaugę jaunuoliai, 
daugeliu atvejų pateisinę į juos

Dėkodama už Jūsų visu nuo
širdų darbą ir pastangas, linkiu, 
kad mūsų eilės vis augtų ir sti
prėtų, kad lietuviškas tautinis 
šokis bujotų nors ir toli nuo 
Tėvynės krantų, o mūsų jauni
mas, gyvendamas laisvėje, 
brangintų savo prosenių paliki
mą ir skleistų pasauliui visoke
riopą jo grožį.

Jūsų

G. Breichmanienė,

Laisvojo Pasaulio Lietuvių
IV Tautinių šokių Šventės 

meninės dalies vadovė

Volpe pažadėjo ištirti kad išilgai to
j trakto, kuriuo yra planuoja- 

Crosstown Expressway ma greitkelį statyti, gyvena 
Praeitą savaitgalį Chicagoje 10,400 žmonių 3,470 namuose ir 

lankėsi Jungt. Valstybių trans- kad jis pats yra perėmęs įsta- 
portacijos sekretorius John A. tymo įproiektą, kad statant 
Volpe, kurs drauge su senato- naujus kelius turi būti parū- 
rium Charles Percy federali- pintos atitinkamos naujos gy- 
niuose namuose priėmė pla- venvietės visiems, kurie dėl 
nuojamo skersai miestą sta- tos statybos turi būti nukelti, 
tyti greitkelio priešininkų de- Sekretorius Volpe pasiėmė su 
legaciją ir jai pareiškė, kad vi- savim į Washingtona visą glė- 
są to Crosstown Expressway bį jam įteiktų prašymų bei 
klausimą imasi ištirti federali- protestų ir žadėjo juos rūpestin- 
nė valdžia.

Prie Federal Building buvo 
susirinkusi kelių šimtų to greit 
kelio priešininkų minia, kurią 
senatorius Percy užtikrino, kad 
valdžia nesiims tokio žingsnio, 
dėl kurio kai kurie žmonės tu-

gai išstudijuoti.
Crosstown Expressway prie

šininkai optimistiškai kalba, 
kad kova prieš tą greitkelį jau 
pusiau laimėta.

$

da-Sebastian Cabot si rudenį pradės 
lyvauti NBC-TV Ghost Story progra

mose apie antgamtinius reiškinius.

I NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — TUESDAY, AUGUST 15, 1972

30,000 žiaurių tėvų
Spaudoje pagarsėjus, kad 

vienas tėvas, Willie Lindquist, 
31. Chicagoje savo 6 metų vaiką 
Johnny virvėmis pasikoręs tiek 
žiauriai prikankino ir primušė, 
kad jau kelinta savaitė vaikas 
su sulaužytu galvos kiaušu gu
li ligoninėje be sąmonės, Illi- 
nojaus vaikų ir šeimos globos 
tarnyba pranešė, kad praeitais 
metais buvo gauta 834 nusi- 
kundimai dėl žiauraus elgesio 
su vaikais. Iš to skaičiaus 0.5 
nuošimčio vaikų dėl to mirė. 
Atsargiu apskaičiavimu, iki 
30,000 vaikų JAV-bėse kasmet

&

ELNIAI TROŠKŪNŲ 
MIŠKUOSE

(Prie Okos, kaip rašo “Tiesa”, 
Voronežo rezervate, buvo sugau
ti devynios tauriosios elnės ir 
keturi patinai ir paleisti Troš
kūnų girininkijos Smėlynės ei
guvos miškuose su viltimi, kad 
jie aklimatizuosis ir po dešimt 
metu jų ten bus didelės bandos.

Nuo seno taurieji elniai laikę
si miškuose apie Šiaulius, Akme
nę, Joniškį, Jurbarką, pastarai
siais metais jų buvę Įkurdinta 
Panevėžio rajone ir Šunskų miš
kuose Suvalkijoje.

Be kita ko, esą, penkiems el
niams užtenka tiek maisto, kiek 
vienam briedžiui. Elniai ir ža
los miškams mažiau padarą už 
briedžius.

— Adv. Tomas Mack išrink
tas LRK Susivienijimo pirmi
ninku 3 metų laikotarpiui.

— Rašyt. L. Dovydėnas išrink
tas LB Scrantono apylinkės val
dybos pirmininku. Į valdybą 
įeina dr. K. Krivickas ir dr. J. 
Narbutas. L. Dovydėnas pak
viestas Spaudos konfeerncijos 
moderatorium Spaudos ir radio 
dienose Tabor Farmoje rugsėjo

— A. C. Bartulis, Benld, Ill., 
yra Illinois valstijos kongreso 
atstovas, išrinktas 53-me dist- 
rikte respublikonų partijos no- 
minavimu. Tas distriktas api
ma Edgar apskritį su centru 
Paris mieste.

— Stasys Juškėnas, Naujienų 
bendradarbis, atostogų laiko
tarpyje atėjo talkon dirbti Nau
jienų redakcijoje.

— Ateinantį šeštadieni, rug
pjūčio 19 d. Chicagos Grant par
ke ir Michigano ežero pakrantė
se prasidės tradicinis vasaros 
festivalis su įvairiomis sporto 
rungtynėmis, žaidimais, oro ir 
vandens akrobatika, konkur
sais. Festivalis tęsis iki rug
pjūčio 27 d. Praeitą savaitgalį 
ežero pakrantėse įvyko masi
niai tokio pobūdžio paradai ir 
parodos, kuriuos stebėjo tūks
tančiai čikagiečių. Tai buvo tik 
įvadas į didelę vasaros šventę 
jaunimui ir suaugusiems. Ją

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

I VISŲ Rūšių’DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

V

z

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliuojame) senus na
mus, stogus, langus, dažome, sutvar
kome' elektrą, atliekame cemento 

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

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

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. Pau 
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET 

TeL: 471-0321

&

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Ta«soml auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, HI. 60622. Tel. YA 7-5938

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

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų, 
raus dydžio butai.
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW C L— 
rių — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti, 
mento. — 24,500.

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

ŠIMAITĖS REALTY
2951 W. 63'ST. (Prie Sacramento) 

TEL. 436-7878

Įvai- 
63-čią ir Pulaski.

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

3 miegami, 10 
Labai gražiai įrengtas skle- 

Garažas. Gražiai aptvertas ir

a

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublIc 74941

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So, ASHLAND AVE.

LA S-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automoblllg draudimai.

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

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

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

TEL. — 776-5883
Anicetai Garbačiauskas, my

globoja miesto meras Richard 
J. Dalev. Vienas iš tokiu masi
nių švenčių ir parengimų pra
dininkų bei vadovų buvo Al. G. 
Kumskis, Chicagos Parkų dist- 
rikto aukštas pareigūnas.

— 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, Miami, Florida 
33142. (pr.)

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

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

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

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

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

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

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marouette Parka. $10.000.

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

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DĖL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656SKAITYK PATS IR PARAGINOKITUS SKAITYTI
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