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SVAINIS NUVERTĖ KARALIŲ ZAHIRĄ
KABULLAS. — Jau ne kartą yra pasitaikę, kad šalies val

dovui išvykus į užsienį, jo valdžią pasigriebia kiti. Tai atsitiko 
ir Afganistano karaliui Mohammad Zahir Shah. Jam ilsintis Ita
lijos saloje, karaliaus rūmus paėmė buvęs premjeras, karaliaus 
pusbrolis ir svainis, princas Mohammad Daud Khan. Kabule, Af
ganistano sostinėje, diplomatai girdėjo šaudymą ir sprogimus. 
Karaliaus žentas, princas Abdul Mali, buvęs rūmų sargybos vir
šininkas, buvo suimtas kartu su gynybos ministeriu gen. Khan 
Mohammad.

SAIGONE - NAUJAS AMBASADORIUS
PARYŽIUS. — Pasikeitus Prancūzijos užsienio reikalų mi- 

nisteriams, pasikeitė ir Prancūzijos santykiai su Pietų Vietnamu. 
Naujasis ministeris Jobert priėmė praėjusią savaitę Viet Congo 
delegacijos vadą, kuris to priėmimo laukė jau nuo kovo mėnesio. 
Pasikalbėjimas tęsėsi tik pusę valandos, kada tą pačią dieną pre
zidentas Pompidou priėmė naują Saigono ambasadorių ir ilgai su 
juo kalbėjo. Spaudoje apie tą kredencialu įteikimą buvo ilgi ko

Afganistane nėra geležinkelių 
linijos ir labai mažai kelių ta
čiau šalis turi du modernius aero
dromus — Kabule — statytą So
vietų Sąjungos ir Kandahare — 
Amerikos, kuri išgrindė ir to 
miesto gatves. Afganistanas 
manevruodamas tarp didžiųjų 
valstybių, yra gavęs ekonominės 
paramos iš sovietų — 1.5 bil. 
dol., iš Amerikos — 425 mil. dol. 
ir iš Kinijos 72 mil. dol.

Nežiūrint paramos, pusės Af
ganistano vaikų miršta nesulau
kę 1 metų amžiaus, kitas ketvir
tadalis tų, kurie nemirė, miršta 
prieš 12-sius metus. Sakoma, 
kad pusė parlamento, parinkto 
karaliaus, narių yra beraščiai.

Gyventojų Afganistane yra 
15 mil., daugiausia pathanų ra
sės, kurios žmonės gyvena ir Pa
kistane. Kiti — tadžikai, uzbe- 
ka.i Apie 700,000 yra klajokliai, 
teturi palapines ir kupranuga
rius, kurie sustoja, kur yra žo
lės. Beveik visi yra musulmonai. 
Politinių partijų nėra. Premje
rus ir valdininkus skiria kara
lius. žemės ūkio gaminiai_yra 
pagrindinis produktas, medvil
nė, vilna, odos gaminiai ekspor
tuojami daugiausia Sov. ‘Sąjun- 
'gon.

Nuverstas karalius paveldėjo 
sostą, kai buvo 19 metų. Už jį 
valdė dėdės ir kiti giminės, jų 
tarpe naujas šalies valdovas — 
pusbrolis Daud Khan.

Komitetas prašo 
slaptų juostelių

WASHINGTONAS. — Senato 
Watergate komitetas gavo laiš
ką iš iždo sekretoriaus Schultzo, 
kuris prideda ir prezidento Ni- 
xono įsakymą Slaptajai Tarny
bai neiti ir neliudyti senato ko
mitete. Slaptos rekordavimo 
juostelės irgi neturi būti duo
damos komitetui. Juostelės lai
komos prezidento dokumentais, 
kurias saugo vykdomosios val
džios privilegijos, paaiškino BaL 
tųjų Rūmų spaudos sekretorius.

Senato komitetas pareiškė vil
tį, kad prezidentas Nixonas, pa
sikalbėjęs su komiteto pirminin
ku sen. Sam Erwin, sutiks duo
ti komitetui jam reikalingas juo
steles, kurios nušviestų įvykius, 
liečiančius Watergate įsilauža- 
mą.

Buvusio prezidento Kennedy 
bibliotekos direktorius pripaži
no, kad ir prezidentas Kenne
dy turėjo slaptų pasikalbėjimų 
rekordavimų sistemą. Bibliote
koje yra 68 telefoninių pasikal
bėjimų juostelės ir 125 prezi
dento posėdžių su kitais parei
gūnais juostelės.

New Yorko gubernatorius 
Rockefelleris pareiškė, kad nie
ko naujo ar nepaprasto, jei Ni
xonas rekorduoja pasikalbėjimus 
su lankytojais. Rockefelleris 
manąs, kad visi prezidentai taip 
darydavo.

• Filipinuose nuskendo lai
vas ir žuvo 36 žmonės.

IŠ VISO PASAULIO
♦

NEW YORKAS. — JT komi
tetas naujų narių priėmimui 
vienbalsiai pasisakė už Bahamų 
priėmimą į narius. Bahamų sa
los paskelbė nepriklausomybę 
liepos 10 d. ir tą pačią dieną pa
davė prašymą į Jungtines Tau
tas. Bahamos bus 135-ta narė, 
o 133-čia ir 134-ta bus abi Vo
kietijos.

BAGDADAS___ Irako prezi
dentas al Bakr ir komunistų par
tijos sekretorius Aziz Mdham- 
med pasirašė susitarimą steigti 
“Tautinį Frontą”, į kurį bus 
bandoma įtraukti ir kurdų de
mokratinę partiją.

LONDONAS. — Britanijos 
darbo' partijos vadas Wilsonas 
parlamente kritikavo vyriausy
bę už Portugalijos premjero pri
ėmimą, kada Portugalijos kolo
nijose žudomi žmonės. Užsienio 
reikalų ministeris Douglas-Home 
atsakė, kad Portugalija yra se
na ir lojali sąjungininkė, o Mo- 
zambikos skerdynių istorija atė
jo iš trečių lūpų ir niekeno ne
buvo patikrinta.

GEORGETOWN. — Gijanos 
valstybėje, buvusioje britų Gija- 
noje, rinkimus laimėjo premjero 
Forbes Burnham Tautinis Liau
dies Kongresas. Opozicija su ko
munistu dr. Cheddi Jagan gavo 
tik 20% balsų.

OTTAWA. — Kanadoje bir
želio mėn. bedarbių nuošimtis 
kiek pakilo ir siekė 5.3%. Be 
darbo buvo 503,000 žmonių, ar
ba 12,000 daugiau, negu gegu
žės mėn. Pernai birželio mėn. 
darbo neturėjo 568,000 kanadie
čių.
' SINGAPŪRAS. — Bengalijos 

užsienio reikalų ministeris Hos
sain pareiškė, kad jūros dugne 
prie Bengalijos rastos natūralių 
dujų atsargos ir gali būti žibalo 
šaltinių.

Jordanas nutraukė 
ryšius su Tunisu

BEIRUTAS. — Jordanas nu
traukė diplomatinius santykius 
su Tunisu, kurio prezidentas 
Bourguiba pareiškė pasikalbėji
me su Libano laikraščiu Al Na- 
har, kad karalius Husseinas tu
rėtų pasitraukti ir leisti pales
tiniečiams įsteigti valstybę Jor
dano žemėse. Jordano karalys
tę įsteigė britai ir ji yra tik dirb
tinė valstybė, pareiškė Bour
guiba.

Tuniso prezidentas ieško 
sprendimo baigti Viduriniųjų 
Rytų konfliktą. Jo atstovai 
Šveicarijoje buvo susitikę ir su 
Izraelio atstovais. Po paskuti
nių Bourguibos pareiškimų Jor
dano ambasadorius buvo atšauk
tas ir Jordanas nutraukė diplo
matinius ryšius. Be Tuniso, Jor
danas neturi ryšių dar su Egip
tu, Libija ir Sirija, kurios nu
traukė santykius po palestinie
čių sukilimo Jordane, kuris iš
vijo palestiniečius lauk.

Bostone yra dviratininku klubas, kurio nariai kasmet rengia lenktynes iš Bostono į Peabody. Jie 
naudoja tik senoviškus dviračius.

_ _ ’<
SENATAS PRIĖMĖ ALIASKOS LINIJĄ Kovos Argentinoje

WASHINGTONAS. — Senatas 77 balsais grieš 20 priėmė 
Aliaskos žibalo vamzdžių statybos įstatymą, kurį rėmė vyriausy- 

• bė ir, už kurį aktyviai kovojo abu Aliaskos senatoriai. Įstatymas 
dabar eis į Atstovų Rūmus, kurie tikisi jį priimti rugsėjo mėnesį, 

j Įstatymo pravedimui vadovavo sen. Henry Jackson, kurio valstija 
■ iš to įstatymo tikisi naudos. Vyriausybė, pagal šį įstatymą, gali 
autorizuoti 789 mylių linijas tiesimą iš šiaurinės Aliaskos Prudhoe 
įlankos, kur yra naftos šaltiniai, iki pietinės Aliaskos uosto Valdez. 
Linija kainuos 3.5 bil. dol. ir eis per Aliaskos kalnus ir tundras 

i iki uosto, iš kurs tanklaiviai paims naftą ir gabens ją į Amerikos 
I Vakarų pakraštį, daugiausia į Puget Sound apylinkes Washingtono 
valstijoj, kur yra nemažai refineriju.

VEIKUSIOS ŽINIOS
Kalbos apie energijos, ypatin

gai apie gazolino krizę, privertė 
senatorius ’pagreitintr debatus, 
nes iš Prudhoe įlankos tikimasi, 
užbaigus statybą, apie du mili
jonus statinių naftos kasdien. 
Vamzdžių linija bus 48 colių 

! skersmens.'

Minnesotos, Dakotos ir Vidu
riniųjų Vakarų senatoriai kovo
jo prieš šį projektą. Įdomu, kad 
jie motyvavo ir Aliaskos aplin
kos teršimo motyvais, reikalau- 

i darni, kad linija būtų statoma 
per Kanadą ir pasibaigtų Ame
rikos Vidurio Vakaruose. Ka- 

j nada nesisiūlė, kad linija būtų 
i statoma Mackenizie upės slė
gyje. Gamtos “mylėtojai” daug 
įkalbėjo apie Aliaskos gamtą ir 
įgalimą jai žalą, tačiau netriukš
mavo dėl galimos žalos Kanados 

! aplinkai. Viduriniųjų Vakarų 
senatoriai nekalbėjo apie galimą 
žalą švarioms Minnesotos ar 
Wisconsino upėms ir ežerams.

Jų kova buvo remiama ir to- 
'kio argumento: iš Vakarų pa- 
ikraščio žibalo bendrovės nesiūs 
Aliaskos žibalo į Ameriką, bet 
gabens jį į Japoniją, kuri už naf
tos gaminius brangiau moka. Se
nato dauguma atmetė ir šį argu
mentą. nutardama statyti Alias-

O

® Dr. K. Bobelis, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
parašė laišką Chicago Today. 
Vakar išspausdintame laiške 
Bobelis sako, kad apie 6 ameri
kiečių suėmimą Helsinkyje laik
raštis įdėjo 5 eilučių žinutę. Mi
lijonas Baltijos šalių kilmės ame
rikiečių tikėjosi ir laukė daugiau 
apie suėmimą, kuris įvyko dėl 
laisvės reikalavimo. Sovietų 
taktika turėtų būti visuomenei 
žinoma, rašoma laiške.

šiaurinėj Airijoj dviejų 
bombų sprogimuose žuvo trys 
asmenys, jų tarpe 2 britų ka
reiviai. Airijoje iš viso jau žu
vo 850 žmonių.

Cleveland Plain Dealer pa
skelbė, kad Ohio sen. Robert 
Taft irgi gavo 15,000 dol. savo 
rinkimų kampanijai iš slapto 
Baltųjų Rūmų fondo.

& Apie 20,000 Libijos gyven
tojų žygiuoja į Egiptą įteikti 
krauju pasirašytos peticijos, kad 
greit būtų paskelbta unija tarp 
Egipto ir Libijos.

® Paskutinis 60 dienu kainu 
užšaldymas davė tokius rezul

kos liniją.

Naujas ČIA direktorius William Colby 
turėjo atsakyti j eilę sunkių klausimų 

senato ginkluotų jėgų komitete.

tatus: 43 įmonės užsidarė, jų 
tarpe 23 mėsos apdirbimo įmo
nės, dar 44 — sumažino gamy
bą. Kainų taryba gavo 951 pra
šymą padaryti išimtį, tik 19 pra
šymų patenkinti. 179 — at
mesti, kiti — svarstomi, apie 
3.600 biznio įmonių laužė užšal
dymo nuostatus.

Senato Watergate komite
tas antrą kart iššaukė Anthony 
Ulasewicz. kuris dalino iš Kalm- 
bacho gautus pinigus — 220,000 
— Watergate bylos nuteistųjų 
šeimoms.

TEHERANAS. — Nauja JAV 
ambasadorių Irane R. Helms pa
sitiko ne tik Irano pareigūnai, 
bet ir 1-ady Bird Johnson, prezi
dento našlė su dukterim Lynda
Bird Robb. Jos svečiuojasi pas 
Irano šachą.

tarp unijų grupių
BUENOS AIRES. — Cardo- 

bos mieste dvi svarbios unijos, 
vadovaujamos komunistų, pa
skelbė vienos dienos streiką. 
Elektros jėgainių ir automobi
lių mechanikų unijos skundžia
si, kad jų centro įstaigas puolė 
ginkluoti dešinieji peronistai. 
Elektros jėgainių unijai padary
ta daug nuostolių, nors policija 
užpuolėjus ir išvaikė. Elektrikų 
unijos vadas Augustin Tosco va
dovauja 3,000 darbininkų, auto
mobilių mechanikų unija turi 
7,000 narių. Abi unijos kaltina 
Darbo Unijų Federacijos vadą 
Jose Rucci, kuris nusamdęs 
žmogžudžius išardyti Cardobos 
kairiųjų unijų organizacijas.

Generolas Jorge Raul Carcag- 
no, vyriausias Argentinos ka
riuomenės vadas, išvyko į Car- 
dobą aplankyti kariuomenės įgu
lų. Miestas, nežiūrint streiko, 
vakar buvo ramus ir kareiviai li
ko savo kareivinėse. Provinci
jos gubernatorius išvyko į Bu
enos Aires tartis dėl padėties su 
centro vyriausybe. -

Britai pripažįsta 
Šiaurės Vietnamą 

G

LONDONAS. — Britanija pa
skelbė diplomatinį pripažinimą 
šiaurės Vietnamui. Kinijos sos
tinėje Pekine britų diplomatai 
pasiūlė šiaurės Vietnamo amba
sadai pradėti pasitarimus dėl di
plomatinių santykių užmezgi
mo . Dabar vienintelė komunis
tinė vyriausybė, kurios Britani
ja nepripažįsta, yra šiaurės Ko
rėjos.

Britanijos paskelbtame pareiš
kime sakoma, kad Britanija pri
pažįsta du Vietnamus, vieną su 
vyriausybe Saigone ir kita — 
Hanojuje. Viet Congo Laikino
ji Revoliucinė vyriausybė nėra 
vyriausybė, kai nėra ir trečiojo 
Vietnamo. Viet Congas yra tik 
viena politinių grupių, kuri reiš
kia opoziciją prezidento Thieu 
vyriausybei, paskelbė britų už
sienio reikalų ministerija.

Britanijos paskelbimas, kad 
Viet Congas nelaikomas atski
ra valdžia, gali turėti įtakos j ki
tų vyriausybių nusistatymą Viet
namo komunistų atžvilgiu. Bri
tanija turės ambasadas abiejuo
se Vietnamuose. Sovietų Sąjun
ga neturi ambasados Pietų Viet-
name, o Amerika — šiaurės no Alberto ežerą — “Lake Mo- 
Vietname. 1 butu Sese Seko”.

mentarai.

Prancūzų ginčas 
dėl atomo bombų
PARYŽIUS. — Prancūzijoje 

kariuomenės vadai susikirto su 
prancūzų katalikų vyskupais ir 
■kardinolais dėl atominių ginklų 
bandymo. Paskutiniu metu vys
kupai pradėjo vis dažniau kri
tikuoti Prancūzijos gynybos po
litiką. Pareiškimus padarė Or
leano Grenoblio ir Pontoise vys
kupai, kuriems pritarė ir Pary
žiaus arkivyskupas kardinolas 
Francois Marty, kuris nuo 1969 
m. nebedalyvauja Bastilijos die
nos paraduose. Pernai Rodez ir 
Montpelier vyskupai protesta
vo, kad pietinėje 'Prancūzijoje 
išplečiamos kareivinės.

Balandžio mėn. katalikų vys
kupai kartu su protestantų vys
kupais pasmerkė vyriausybės 
ginklų pardavinėjimą kitoms- 
valstybėms. Dabar skelbiami 
protestai prieš atominių ginklų 
bandymus.

Į vyskupų puolimus atsiliepė 
visa eilė prancūzų generolų ir 
admirolų, kurie pataria vysku-' 
pams nekišti nosies į reikalus, 
kurių jie nesupranta, bet rūpin
tis savo tikinčiųjų tikėjimo ir 
moralės reikalais.

Kanadiečiai 
pasakoja Įspūdžius
SAIGONAS. — Du kanadie

čiai, išbuvę 17 dienų Viet Con
go nelaisvėje, papasakojo spau
dos konferencijoje apie savo per
gyvenimus. Kapitonai: Ian Pat
ten iš Toronto ir Fletcher Thom
son iš Ottawos pareiškė, kad jie 
buvo vedžiojami po džiungles su
rištomis rankomis, su virvėmis 
ant kaklų. Komunistai jų ne
kankino, nors kartais suduoda
vo šautuvo buože. Didžiausias 
kančias sukeldavo nedavimas 
miegoti ir dažni tardymai. Ka
nadiečius kankino daugiau ma
tymas, kaip komunistai žiau
riai elgiasi su dviem jų palydo
vais, pietų vietnamiečiais —- džy- 
po vairuotoju ir vertėju.

Kanada yra nutarusi pasi
traukti iš Tarptautinės Paliau
bų priežiūros komisijos. Dviejų 
karininkų pergyvenimai tik su
stiprino kanadiečių įsitikinimą, 
kad vyriausybė padarė teisingą 
sprendimą išeidama iš Vietna
mo, kur komunistai nuolat pa
liaubas laužo ir nėra būdu tu 
laužymų sustabdyti.

LONDONAS. — Seniausia 
Britanijos gyventoja panelė 
Alice Stevenson sulaukė 112 
metų. Ta proga ji gavo daug 
sveikinimų, vieną jų iš karalie
nės Elzbietos.

KAMPALA. — Uganda pa
skelbė kad buvęs Edwardo eže
ras nuo šiol bus vadinamas 
“Lake Idi Amin”, pagal Ugan
dos prezidentą Aminą. Kaimyni
nė Zaire, neatsilikdama. pavadi-

Prancūzija buvo atšaukusi sa
vo ambasadorių Saigone 1965 
metais, tačiau dabar vėl Prancū
zijos ambasadorius Jean-Marie 
Morillon atvyko į Saigoną, ir bu
vo labai šiltai priimtas. Prancū
zijos delegacija, vadovaujama 
ministerio Missoffe, buvo P. 
Vietname apžiūrėti, kur ir kaip 
Prancūzija galėtų P. Vietnamu! 
padėti.

Prancūzijos vyriausybė nuta
rė priimti kelis šimtus vietna
miečių studentų su pilnomis sti
pendijomis studijuoti Prancūzi
jos universitetuose. Citroen — 
prancūzų automobilių įmonė pla
nuoja išplėsti Saigone savo fa
brikus. Denis Freres kartu su 
japonu Mitsubishi rengiasi sta
tyti Saigone didelį, modernų 
viešbutį. Prancūzai duoda Sai
gono vyriausybei 38 mil. dol. ce
mento įmonei išplėsti'. Tarp 
Saigono ir Paryžiaus pradedama 
oro linija su abiejų valstybių 
insignijomis ant lėktuvų. Gumos 
bendrovė Michelin jau sodina 
plantacijose naujus gumos me
džius.

šalia ekonominių ryšių, labai 
svarbūs kultūriniai -ryšiai.- Sai
gone gyvena 12,000 prancūzų. 
Prancūzijoje gyvena 375,000 
vietnamiečių, jų tarpo daug in
teligentų. Prancūzų mokyklos 
P. Vietname laikomos geriausio
mis ir dėl jų varžosi vidurinės 
klasės jauni vietnamiečiai. Gar
siausia — Lycee Le Qui Don, 
buvusi Lycee Chasseloup Lau- 
bat, kurią baigė daug Indokini- 
jos dabartinių vadų, jų tarpe 
Kambodijos princas Sihanoukas.

Prezidento Thieu patarėjas 
Tran Van Huong, pamatęs pran
cūzų ambasadorių, net apsiver
kęs. Vietnamiečiai neslepia, kad 
prancūzai jiems artimesni ir ge
riau patinka už amerikiečius.

Sihanoukas nurodė 
tarpininką

PEKINAS. — Princas Sihano
ukas, išvykdamas į šiaurės Ko
rėją, kur jis viešės tris savaites, 
nareiškė prancūzų spaudos at
stovui, kad Amerika gali savo 
oasiūlymus dėl taikos Kambodi- 
joje perduoti jam per Mauritani- 
ios prezidentą Moktar Quid 
Daddah. Sihananoukas per Mau
ritanijos diplomatus pasiuntęs 
Amerikai savo planą. Amerikos 
ambasadorius Mauritanijoje žo
džiu perdavęs neigiamą Ameri
kos atsakymą į Sihanouko pla
ną, kuris buvęs labai paprastas: 
Amerika turi baigti Kambodijos 
bombardavimą ir turi nutraukti 
visą paramą dabartinei Phnom 
Penho vyriausybei.

Kambodijoje paskelbta kari
nė prievolė visiems vyrams nuo 
18 iki 35 metų. Kiekvienas tu
rės tarnauti kariuomenėje 18 
mėn. šiuo metu Kambodija tu
ri oficialiai 230,000 vyrų, tačiau, 
stebėtojų nuomone, iš tų apie 
40,000 yra “mirusios sielos”, ku
rias dalinių vadai įrašo į sąra
šus, kad gautų jų algas ir tieki
mą. Kovos dalinių praktiškai tė
ra tarp 50,000 ir 60.000. ■ '



JURGIS JANUŠAITIS

Lietuvos vardą nu
keliu valstybių didžioji 

aprašydama rinkti- 
Ir smagu, kad

Kanada, Australia 
sportininkų — 

kuriuos su šiltu 
visokeriopa para-

Lėšoms telkti komitetui va
dovauja 
uolus visuomenininkas 
Antanas Rudis. Pareiga 
kinga ir sunki, drauge 
dantį ir atsakomybę.

Birželio mėn. 12 d. pirminin
ko namuose spaudos atstovai 
turėjo progą nuoširdžiai išsi
kalbėti su komiteto pirminiu-i 
ku inž. Antanu Rudžiu ir išvy
kos vadovu Bariu.

Amerikos lietuvis,1 
inž. 

nedė-Į 
uždė

Nepilni du mėnesiai netruks yykos planuotojai lietuvio nųo- 
prabėgti. Mūsų šaunios krep- širdumu. -
šin'o ir mergaiahi tinklinio 
rinktinės pakels sparnus seno
sios Europos link. Žygis retas, 
nauda, atrodo, gera. Juk lais
vojo pasaulio lietuviai rikiuo
jasi žaidynių aikštėse su lais
vojo pasaulio kitų tautų rink
tinėmis, 
n ės
spauda, 
nių žaidynes. 
Amerika, 
išugdė šaunių
sportininkių, 
dėmesiu ir 
ma išlydysime į tolimą, mielą 
ir reikšmingą kelionę.

Tačiau kiekvienas didesnis 
užmojis pareikalauja daug 
darbo, ryžto, aukos ir solida
rumo. Šiuo atveju reikia ir 
aštuoniolikos tūkstančių dole
riu. Ach irv'V snkvs, kalba
ma apie pinigus. Taip nepopu
liaru. Bet antra vertus, o ką 
gi galėtume padaryti be pini
go? Malonu konstatuoti faktą, 
kad lietuvis išeivijoje jau daug 
karių dalinosi sunkiai uždirb
tu doleriu, kad tik padėtų 
įgyvendinti didžiuosius užmo
jus. Ir šiuokart neabejoja iš-

Ini. A. Rudis taikliai nusa
kė šios kelionės tikslus, 
mėdamas, 
džios
duodąs progos ir 
išlikti nenutautus, 
vo kultūrą, 
vių
džiavimo.
HOKs’l.

pazy- 
kad Amerika, di- 

demokratijos kraštas, 
lietuviams 

išlaikyti sa-
papročius. Lietu- 

jaunimas vertas pasidi- 
Jis siekia aukštųjų 
skinsi mene ir šau-

yr a’ietuvių sportininkų 
žaidžia amerikiečių ko-lkurie 

mandose, tačiau visur ir visa
da pabrėždami savo lietuvišką 
kilmę. Ši sportininkų išvyka 
yra geros valios kelionė į seną
ją Europą, kurioje yra ir mū
sų miela tėvynė Lietuva, deja,

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų ■ 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems ous 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.

OAUNAMA -NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

VILNIAUS 650 METŲ SUKAKČIAI
PAMINĖTI KOMITETAS

ir pamokslą tai dienai pritaiky-Komitetas Vilniaus 650 metų L
k ikčiui paminėti jau sušaukė'tą pasakys vilnietis kun. dr. 

j kelis posėdžius. Minėjimas įvyks 
j spalio mėn. 21 d. 1973 m., Jau

nimo' Centre. Mišias atnašaus

Urbonas. (Akademinėj dalyj 
paskaitą skaitys prof. J. Puzinas 
ir K. Brądūnas. Meninėje daly-

Į je solistė Janina 'Dainienė ir 
Jaunimo Ansamblis, vad. Fausto 
Strplios.

Iš kairės: Andrius Juškevi
čius — atstovauja V. S. Ramovę, 
Vladas. Išganaitis — Vyt. Didž. 
Šaulių kuopą, Jonas Vaičiūnas 

i— L. Bendruomenę, E. Sekmo-

kienė — Lietuvos Dukras, J. 
Gasparas — Vilniaus Krašto 
spaudą, Pranas Aglinskas — 
VKLS., Julija Valdienė — Gie- 
drininkes, V. Genienė — Kun. 
Birutės Draugiją, Alicija Rūgy
tė — Lietuvių Istorijos Drau
giją, Konstantinas Petrauskas

— LTS-gą, Lydija Jadvirsytė — 
Skautus Akademikus, V. Tallat-

I ‘ < - - L * *

Kelpša — skautus, Kostas Ja
nuška — BALF’ą, J. Tamulis
— Savanorių Sąjungą, Valerijo
nas Šimkus — LAS’ ir. Pranas 
Eigelis — Krivulę.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
Poezija ir pasakos yra vaikų"’mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. .Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. SI,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
keviėiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

5. Maironis 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 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus-77 psl. leidinys. S3.00.

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

šiandien okupanto pavergta ir 
nešanti sunkią vergiją.

Tad ši išvyka — mūsų krep
šinio ir tinklinio rinktinės — 
prabils sportine kalba apie Lie
tuvą ir tuo pačiu tėvynėje sun
kias dienas gyvenantiems lie
tuviams nuneš laisvės rytine-, 
čio viltį. Ir tai turi žinoti ir iš
girsti pavergtas lietuvis. To
kias sportines išvykas reikėtų 
dažniau organizuoti ir tai turė
tų būti ateities darbų planuo
se pirmaeilis klausimas.

Išsakęs rinktiniu ‘ kelionės 
-tikslus, inž. Rudis apžvelgė ir 
kelionės paruošiamųjų darbų 
plotmę. Ypač paliestas lėšų 
klausimas.

Mūsų šaunieji sportininkai 
bus pagerbti ir atsisveikinimu 
išlydėti rugpjūčio mėn. 19 d.’ 
ruošiamame bankete, kuris 
įvyks Martinique didžiojoje 
salėje. Pirmininko teigimu, 
numatoma, kad dalyvaus apie 
tūkstantis svečių.. Kad pirmi
ninko viltis išsipildytų, jau 
dabar planuokime vfsi šiame 
bankete dalyvauti. Auka as
meniui 15.00 dol. Palyginus šių 
dienų kainas, ši suma neaukš-
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ta ir, gerų norų turint, pakelia-ičjusiais metais 
ma kiekvienam mūsų sporti
ninkus mylinčiam žmogui.

Į banketą numatyta kviesti 
nemaža garbingų amerikiečių, 
kaip antai: Illinojaus valsti
jos sekretorių Howlett, Cook 
County Board prėzidentą G. 
Dunne, kongresmeną J. Klu- 
chinsky, Morgan Murphy, No- 
terdamo universiteto atletikos 
direktorių Edw. (Moose) Krau
se, John Jonaitį — Unitą, Ame
rikos golfo čempioną John 
Gudman, buy.- -Europos rinkti
nės žvaigždę' ’Mykolą Ruzg'į ir 
kitus.

Į banketą ketina pakviesti 
JAV didžiosios spaudos, radijo 
ir televizijos atstovus.

Banketui numatoma ir gera 
programa. Banketas yra prie
monė didžiajam lietuvių sam
būriui į didžiąją talką, kurios 
ypač reikia dabar, kada mūšų' 
rinktinės jau kelia sparnus į 
kelionę, apie kurią; maūdma, 
kalbės raišvojč^rpasaūlio kėlių 
valstybių spauda, radijas ir 
televizijai, drauge iš naujo iš-, 
kils mūšų paVergfos tėvynės 
vardas.

išvažiavę per “Be abejo. 
60 tūkstančių iš Sovietų Sąjun
gos. • .

Rabinas Ctanizė pareiškė 
abejojąs Bi’ežnevo duomenų 
tikslumu. Veikiau galimas da
lykas, kad tas 800 skaičius esąs 
tokių ašmenų, kurie atkakliau
siu užsispyrimu darė žygius,
kad gauti] leidinius išvažiuoti.

“Gal būt, mes galime derė
tis su jais — dėl prekybos su
tarties, kultūrinių mainų — 
bet, žinoma, mes turime visa
da atūii'nti, kad bolševikai yra 
realistai ir jiė į derybas teina 
tada, kada jos yra naudingos 
jiems, — pareiškė pašnekovas.

Rabinas Gamzė pastebėjo, 
kad visa Brežnevo filosofija at
siduria ant siūbuojančių pa
matų :

jis (Brežnevas) 
mano, kad Jo kraštas esąs dar
bininkų rojus ir kad niekas 
nenorėsiąs jo mesti. Todėl, kai 
didelis skaičius žmonių prašo
si leidžiamas išvykti, tatai ro
do, kad jie ne tik nelaimingi, 
bet, kad kvestijonuojama visa 
jo pozicija, būtent, kad ko
munizmas esąs labiausiai pa
geidaujamas.

“Mes galime derėtis su juo2 
bet niekada nepasiduokime 
naiviai minčiai, kad jis (Brež-

nevas) staiga pasidarė taikos 
avinėlis. ’

: “Mes turime visada atsimin
ti, kad jų galutinis tikslas yra 
išvaryti muš iš biznio t— sunai
kinti mus.

“Iš tikrųjų čia tėra vienas 
klausimas, būtent, kaip? Gal 
būt, sugebėsime juos įtikinti, 
kad ilgos perspektyvos atžvil
giu jie neturėtų bandyti mūsų 
sunaikinti”.

Detroit News

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senųjų Lietuviškų Knygų lstorija",yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik S3.00, minkšt. $2.50.

. Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, Hl. 6Ū608.

Jspėja du imigrantai pasikal
bėjime su “Detroit News 
dakcijos nariu 
tenbergu.

Amerikiečiai 
pamiršti, kad 
gos komunistų 
torius yra 
kuris nori 
Amerikos 
pondentui
tautų, kurios dabar valdomos 
Sovietų.

“Brežnevas turi valstybių 
galvų pasikalbėjimus su pre
zidentu Nixonu dėl taikos rei
kalų ir prekybos šią savaitę pa-

re-
Henriu E. Wit-

turi niekad ne- 
Sovietų Sąjun- 
partijos sekre- 

vilkas avies kailyje,’
sunaikinti Jungtines 
Valstybes — kores- 
pasakė du atstovai

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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mtinio krašto laisvė ir lietu-/kiekvienas liecuv 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti ^Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 

leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl. S4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma.i ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. S1.00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KKĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944 54 m.
psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl. SI.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

VI u 
Čia

Au- 
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fe je bitželio 22 d. Red.), bet jo- 
£ veiksmai rodo, kad jis nėra tai

kingas žmogus, pasakė Bohda- 
nas Fedorakas.

“Amerikiečiai turi atsiminti, 
kad Brežnevas turi absoliučią 
ir neribotą galią. Tačiau jis 
nėra rinkta valstybės galva, 

I kaip prazidentas arba minis- 
iteris pirmininkas”.

Feodorakas gimęs Vkraino- 
I je ir atvykęs į JAV. būdamas 
|16 melų. Jis yra ukrainiečių 
kongreso Amerikos komiteto 
viceprezidentas. Jis taip pat 
yra Pavergtųjų Tautų komiteto 

Į pirmininkas bendrininkas, šis 
ikomitetas vienija 15 Rytų Eu
ropos tautų ir joms atstovauja. 
Detroite šių tautų narių pri- 
skaitoma per 1 milijoną žmo
nių.

“Brežnevas įsakė išžudyti 
tūkstančius ukrainiečių suki
lėlių armijos narių ir prijau- 

i čiančiuiu nuo 1912 m. iki 1952

m. Tose žudyifėše ir pats da
lyvavo. Jo nuitodvmu sunai
kinta Ukrainos katalikų baž
nyčia, — kaltftSdr^edorakas.

“Jis sfstemingai vykdo tau
tinio kultūrinio genocido poli
tiką hė rusų kraštuose. Net 
darydamas taikos šiūlymtiš’ 
Vakarų Vokietijai, Brežnevas 
liepė tankams ir kariuomenei 
slinkti arčiau prie jos sienos.

Fedorakas nu¥6de, kad ferež- 
nevas 1968 m. įHk’ė iš univer
sitetų pašalinti 7000 ūkrannečfų 
studentų dėl ideologinių hūo- 
krypų. Praėjusiais metais areš
tavo T00 intelektualų, kuriuos 
nubaudė ilgus iiietlis būti ka
lėjimuose, koncentracijos sto
vyklose ir beprotnamiuose.

Fedorakas ioHau dėstė:
“Komunistų partijos 24 kon

grese 1971 m. Brežnevas pasa
kė šią pastabą: “Socializmo 
dalyko visuotinė pergalė pa
saulyje yra neišvengiama, ir 
dėl šios pergales mes kpvosi- 
me visomis mims įmanomo
mis priemonėmis.” i

“Komunistų partijos politi
ka per 50 metų (nuosekliai su
tiko šiuo tuo pareiškimu r— 
valdyti pasaulį, d nors ir kažin 
ką reikėtų daryki*.

Detroito žydų į dvasinis Va-J 
das rabinas N*pjus M. Gamzė 
pasikalbėjimo proga pasakė; 
kad jis sutinka-. Fedorako 
pagrindine pozic|a.

Susitikęs su senatorių gru-' 
pe, Brežnevas aiškino, kad no
rinčių išvykti žytių 95% gavo 
leidinius. Tik 8^0 jų buvę at
sakyti leidimai įvykti. - Ir pra-

than thej
Thefi 

Plan is g

the mount yo« specify is set aside from

the Plan. It’s 
merioaus save more money 
ever dreamed they could.

Yoa**B got your reasons to save fnoney. 
bens'i one treat way to do it painlessly, 
■a the who are baying Bonds

No* I Bonris pay SM % iaierpst w-Wm 
Maturity of 5 yearn, 10 rrrmth* (4% the first 
year). Bonds are replaced if Joat, 
defrayed. When seeded they

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

1739 So^ Halsted Street Chicago, ILL 60608
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DARIAUS-GIRĖNO 40 METŲ SUKAKTIS
Sekmadienį, liepos 15 d. dar 

prieš 1 vai. p. p. prie 69 ir Arte
sian gatvių grupavosi veteranų 
postai ir kitos organizacijos ei
senai prie Dariaus-Girėno pa
minklo. Eisena prasidėjo 1 vai. 
30 min.

Organizacijų eisena
Pirmas pravažiavo Dariaus- 

Girėno posto komandierius A. 
Paplauskas. Toliau: Dariaus- 
Girėno posto veteranai, didelis 
kariškas durų orkestras, Lietu
vos gener. konsulės automobilis, 
Chicagos mero Daley puošnus 
vežimas, Dariaus-Girėno pagal
binis moterų vienetas, baltais 
švarkais aprengtas didelis po
licijos orkestras ir Lietuvos ka
riuomenės savanoriai kūrėjai. 
Suskaičiavau: praėjo su savo 
vėliava 15 senelių. Juozas Tamu
lis sakė, kad juos labai “pami-

losi” mirtis. Kiti tiek jau su
vargę, kad nebegali rikiuotėje 
eiti. Bet visi pajėgesnieji to
kiose šventėse būtina? dalyvau
ja.

Toliau mėlynomis uniformo
mis, turbūt, skautų dalinėlis ir 
Alhambros skautai — gana di
delis skaičius. Sekė lietuvių pre
kybininkų mašina, sanitarinio 
departamento puošnus vežimas, 
Desplaines veteranų postas, 
South Shore veteranų postas ir 
didelis jų orkestras, John B. Ma
honey mašina, 4 distr. veteranų 
postas, Scalter vyčiai (Scalter 
Knights) ir didelis raudonomis 
uniformomis pasipuošęs 
tras, keliolika ramovėnų 
liava ir gėlių vainiku. 
Zientik vardo veteranų
senas automobilis su skambalu 
ir didelėmits šviesomis. Toliau 
un iformuotų šaulių vyrų ir mo-

orkes- 
su vė
jam es 

postas,

■

Nuo 
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos Iki 

$20.000.

MIDLAND
SAVINGS
AMBLOAMAS*O«AT5©M
« ARCHES AYEMUE 

CHKASO, 1AM0*
PHSME: SWOS

Vasaros malonumai.

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000)

_____ zzzz

terų keliasdešimties asmenų vie
netas, Don Varno postas, gais
rininkų mašina, lietuvių vyčių 
vėliava ir keli asmens, ir dar 
keliolikos veteranų postų neša
mos vėliavos su palyda. Sakė, 
kad iš viso dalyvavo 15 vetera
nų postų atstovų su vėliavomis.

Visa eisena susirinko Mar
quette parke prie Dariaus-Girė
no paminklo. Eiseną ir progra
mą vedė Dariaus-Girėno posto 
narys Vito Rumčikas. Amerikos 
ir Lietuvos himnus sugiedojo 
Algirdas Brazis. Pasimeldė pos
to kapelionas. Kalbėjo: posto 
komandierius Adomas Paplaus
kas, trumpai papasakodamas 
apie Dariaus ir Girėno skridimą, 
į Lietuvą ir jų tragišką mirtį. 
Sveikino susirinkusius jauna

mergaitė Genė Potoka. Pagrindi
nę kalbą pasakė teisėjas Alfon
sas Wells. Jis savo kalboje pri
minė, kad kiekviena lietuvio pa
reiga reikalauti Lietuvai laisvės 
ir pilnos nepriklausomybės.

Po to buvo padaryta lyg ir 
pertrauka. Prie estrados atėjo 
didelis Scalter Vyčių dūdų or
kestras, kurs jaunos mergaitės 
direguojamas sugrojo keletą da
lykėlių. Gražų vaizdą sudarė 
plėvėsuojančios net keturiolika 
vėliavų. Tikrai šių jaunuolių or
kestru visi žavėjosi.

Po šio koncerto kalbėjo Lie
tuvos generalinė konsule. Ji taip 
pasakė:

Gen. Konsulės žodis

DARIAUS - GIRĖNO MINĖJIMAS
Per Atlantą į Lietuvą skridusių lakūnų Dariaus ir 

Girėno minėjimas Brooklyne įvyko 1973 m. liepos 14 d.
Jame SLA iždininkė E. Mikužiūtė pasakė šią kalbą:

Gerbiama programos vedė
ja ir pirmininke Brone Spudie- 
ne, gerb. Dariaus - Girėno pa
minklo statymo komiteto na
riai, gerb. minėjimo dalyviai.

Ne pirmą kartą man tenka 
dalyvauti Dariaus ir Girėno 
minėjime ne tik New Yorke, 
bet ir Chicagoje. Prie Dariaus 
ir Girėno reikšmingo žygio pir- 
sidėjo Susivienijimas Uetuvių 
Amerikoje, kuris finansiškai 
ir moraliai rėmė šių didvyrių 
skridimą aukomis per centrą, 
per SLA kuopas, jų narius. 
Vėliau SLA veikėjai su ašaro
tomis akimis įsipareigojo pa
minklą statyti ir šių didvyrių 
žygio metines minėti didmies
čiuose kur tik yra lietuvių. 
Brooklyno apylinkėj ypač daug 
rūpinosi adv. Steponas Bredes, 
Bronė Spudienė, Prel. Balk fi
nas, Petras Montvila ir a. a. 
Pranas Spūdis ir Jonas žaltys.

šiemet jau 40 metų nuo to 
Dariaus ir Girėno žygio, kuris 
savo didingumu ir tragiškumu 
suvienijo viso pasaulio lietu
vius šis minėjimas ir sukaktis 
turėtų ir dabar jungti visus lie
tuvius ir lietuvių kilmės žmo
nes, nes tai nėra koks nors 
politinis ar religinis dalykas, 
jis yra ne tik perdėm lietuyiš-. 
kas ir amerikietiškas ir lygiai

vienodai priklauso visoms kar
toms — liek vyresniajai, tiek 
jaunesniajai.

Galima tik pasvajoti, kas 
būtų įvykę, jeigu skridimas 
būtų buvęs sėkmingas — tie
siai j Lietuvą. Tiesa, skridinio 
tikslas iš dalies pasiektas — ke
lionė per Atlantą nugalėta, bet 
sudėtos dvi gyvybės ant Lie
tuvos aukuro. Gal lame tragiš
kume ir glūdi jų skridimo di
dingumas, nes jų atminimas 
išliks kartų kartoms.

Šiandien, kada JAV siunčia 
astronautus į kosmosą, kada 
jau skrenda per okeaną lėktu
vai su šimtais keleivių, jau
niems kurie nepergyveno anų 
laikų, yra sunku įsivaizduoti 
Dariaus ir Girėno skridimo 
svarbumą. Bet reikia atsimin
ti, kad tai buvo prieš 40 metų, 
o per tą laikotarpį pasaulis 
pažengė visose gyvenimo 
tyse, ypač aviacijoje.

Šiandien, kada Amerikos

tuviai gana lengvai sutelkia ne
mažas sumas, kam tik sugal
voja, gali atsirasti ne vienas 
asmuo, kuris jau pats vienas 
galėtų finansuoti panašią ke
lionę per Atlantą. Bet anais 
laikais, kada skristi ruošėsi 
Darius ir Girėnas, pinigus su
rinkti nebuvo lengva. Taip 
pat nebuvo lengva finansuoti 
ir Vaitkaus skridimą,bet Ame
rikos lietuviai, bent tie,
pritarė tokiems žygiams, dėjo 
dolerį prie dolerio ir savo pa-—

kime

Šis minėjimas tad yra ne tik 
Dariaus ir Girėno skridimo ir 
bendrai jų žygio prisiminimas 
— tai savotiškas prisiminimas 
ir pagerbimas Amerikos lietu
vių už jų rūpinimąsį ir pastan
gas garsinti lietuvio ir Lietu
vos vardą visame pasaulyje.

Šis minėjimas pagaliau — 
tai kreipimasis j šiandienos lie
tuvišką jaunimą, primenant 
taip pat jaunų vyrų — Dariaus 
ir Girėno testamentą Jaunajai 
Lietuvai.

toli 
sri-

lie-

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

Philomena sako

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

f4

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Jūs dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba. 
Jei norite įsigyti namą, turėti pakankamai 
lėšų vaikų mokslui ar senatvei, 
laikas dabar pradėti taupyti.

90 Day 
Passbook 
Accounts

Regular
Passbook 
Account

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

6245 South Western Ave, 476-7575
CHICAGO SS

savings and loan association
- -------------------

6245 sotrth vveMem 476 *575

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

“Lygiai prieš 40 metų, šią 
dieną, liepos 15-tą, kapitonas 
Darius ir leitenantas Girėnas 
sunkiai bet sėkmingai pakilo 
primityviu lėktuvu iš New Yor- 
ko pasiryžę be sustojimo pasiek
ti Nepriklausomą Lietuvą. Jų 
tikslas buvo atnešti Lietuvai di- * <J
delį pasitarnavimą ir garbę, tir
ti dar mažai žinomas Vandeny
no oro sroves ir praturtinti be
prasidedančius vystytis aviaci
jos žinyną.

Pirmą kartą istorijoj lietuviai 
perskrido Atlantą. Bet, ne Nep
tūnas ir ne galingasis audrų Per
kūnas, kurių pavojus jiedu nu
matė savo testamente, bet neiš
aiškinta avarija atėmė jų gy
vybes vos kelių valandų atstu
me nuo Lietuvos. Jie žuvo, bet 
jų vardai, jų didvyriškumas, jų 
pasiaukojimas Lietuvos garbei 
pasilieka amžiams gyvi.

Aeronautikoje ir pasaulinėje 
politikoje daug kas įvyko, daug 
kas pasikeitė nuo Dariaus-Girė
no skridimo. Aeronautokoje re
gime tokius stebuklus, apie ku
riuos nei Darius nei Girėnas, nei 
pasaulis nesapnavo. Gi laisve 
žydinti jaunoji Lietuva, kuriai 
jie dedikavo savo skridimą, ne
teko laisvės. Smurto ir jėgas 
keliu ji buvo Sovietų Sąjungos 
okupuota, atskirta nuo laisvojo 
pasaulio.

šiandien oficialiai prasideda 
Pavergtųjų Tautų Savaitė. Jos 
metu pasauliui primenama tai, 
kad Sovietų Sąjunga neteisėtai 
okupavo ir valdo Lietuvą, Lat
viją, Estiją ir eilę kitų kraštų. 
Minėdami garbingąjį Dariaus ir 
Girėno žygį, pasiaukojimą ir 
karštą patriotizmą, pašvęskime 
šią dieną, šią savaitę pabrėžtinai 
okupuotos Lietuvos ir lietuvių 
kančių prisiminimui. Savo min
tis, širdis ir darbus skirkime 
“Tau kenčianti Lietuva” su vil
timis, kad tiesa ir teisingumas 
pašalins okupacijos skaudžius 
pančius, ir kad Lietuva vėl bus 
laisva”.

Dar kalbėjo dviejų postų ko- 
mandieriai, Frank Savickas svei
kino susirinkusius ir ragino ne- 
atlaidžiai kovai prieš Lietuvos 
okupantą. Paskutinis kalbėjo 
12 distr. aldennanas Kwak.

Dariaus-Girėno posto koman
dierius Adomas Paplauskas su

Gene Potoka. ir Ramo venai da
lyvaujant: Bronei Gustaitienei, 
Martai Babickienei, Albinui Rep
šiui, Andriui Juškevičiui, Van
dai Kulikauskienei, Vilei Genie
nei ir L. Dainauskienei padėjo 
gėlių vainikus prie Dariaus-Gi
rėno paminklo. Posto vienetas 
Raymondui Krasauskui vadovau
jant iššovė tris salves. Tuo iš
kilmės ir buvo baigtos. Publikos 
galėjo būti apie porą tūkstančių.

Džiugu, kad mūsų didvyrius 
gerbia svetimšaliai, net iš to
liau atvykę, bet skaudu, kad mū
sų pačių organizacijos, išskyrus 
minėtas, nedalyvavo. Daug kas 
liepė paklausti: kur buvo už
lindę ateitininkai, neolituanai ir 
dar daugybė kitų organizacijų? 
Kur!? Stasys Juškėnas

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija - kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepta 

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajota. 
Juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. z

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė ■ Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio tor- 

mato. 126 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato. 157 psl. $2.00.
5. Butku Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. 'Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleooas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyriko* eilės. 105 psL $2.00
8. Anafoliius Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie 
i išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5 D0.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranaunko 
Anvkščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $8.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

liai. 92 psl.. $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00-
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psL. $1.00.

- 20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, Mitologijos posmai, 

55 psl. $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.10.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas. pra’Iome atsilankyti į Naujiems 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 6060S

TeL 421-3070

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

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

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!
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SUM) 
1X90

Subscription Rotos:
In Chicago $22.00 per year, $1X00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per yor, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
»cher countries $23.00 per year.

Kanadoje:
m e ta m g _
pusei metu __
vienam mėnesiui

$1X00
$3.00

cents per copy, 13 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams _ ____________
pusei metų ___________

trims mėnesiams  
vienam mėnesiui 

$22.00
$12.00
$7.00
$3.00

DR_ M. ANYSAS

Atsakymas į VI. Bakūno Pastabas ii tolo, Įdėtas 
"Naujienose" ryšium su mano leidžiama knyga:

Kova dėl
Skaičiau pono Bakūno rašinį, 

“Naujienose” puolantį mano as
menį ir mano veikalą bei žinias 
menkinantį. Nežinau, kuriais su-

Klaipėdos
metimais VI. Bakūnas įkibo į 
mano asmenį, kuris su juo nėra 
nei kartu dirbęs, nei turėjęs ko
kių tarnybinių ir privatinių gin-

Kitose JAV vietose: 
metams ______

pusei metu___
$20.00
$11.00

Užsieniuose: 
metama ____

pusei metų ___
▼lenam mėnesiui $3-30

Naujienos eina Uakiriant
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

HL 60608. Telet HAymarket 1-6100.

Orderiu kartu su užsakymu.

0 Lietuva vis dėlto bus laisva
Amerikos Lietuvių Taryba ir Vyriausias Lietuvos 

Išlaisvinimo Komitetas jau nuo praeitų metų ruošėsi da
lyvauti Helsinkyje šaukiamoje Europos užisienio minis
trų konferencijoje, šios dvi organizacijos nuodugniai ap
svarstė konferencijos dienotvarkę, numatė galimus,kon
ferencijos nutarimus, užmezgė ryšius su pavergtoms 
tautoms draugiškomis valstybėmis ir pasiuntė savo at
stovus į Suomiją. Atsakingi lietuvių pareigūnai šiuo rei
kalu susitarė su latviais ir estais, kad bendromis jėgomis 
galėtų veikti pavergtų tautų gerovei.

Visi žinome, kad nuvažiavusieji atstovai kalnų ne
nuvertė, bet jie .atliko didelį darbą. Jie rado priemonių 
pranešti visam pasauliui, kad rusai dar tebelaiko paver
gę Lietuvą, Latviją ir Estiją ir kad -jau metas duoti pa
vergtoms Rytų Europos tautoms laisvę. Jie rado prita
rėjų galingųjų valstybių atstovų tarpe, kurie visai nepri
tarė Gromykos pasiūlytam “principui” pripažinti dabar
tines Rytų Europos sienas, bet jie priminė sovietų val
džiai dar svarbesnį principą, liepiantį duoti laisvę pa
vergtoms tautoms. Už tuos principus pasisakė JAV se
kretorius William F. Rogers, o Švedijos atstovas priminė 
Gromykai, kad reikia svarstyti ne dabartinių sienų pri
pažinimo klausimas, o pavergto Pabaltijo laisvė.

Andriejui Gromykai nepatiko 'latvio Gravoš klausi
mas. Ypač jam buvo nemalonu, kad klausimą girdėjo’ 
daugelis ministrų ir spaudos atstovų. Ne Grava pabėgo 
nuo klausimo, bet Gromyka burptelėjo rusų kartojamą 
melą, nusisuko ir nuėjo. Jis žino, kad tai rusų valstybi
ninkų propagandos sugalvotas ir paleistas melas, bet jis 
ji ne pirmą kartą, kartoja. Kartojo jį prie Stalino, karto
ja jį ir šiandien, kai komunistų partijos priešakyje stovi 
Leonidas I. Brežnevas. Jis pats pasisakė už laisvę paverg
tų tautų Azijoje ir Afrikoje, bet jam labai nemalonu, kai 
keliamas Pabaltijo tautų laisvės klausimas. Nepatinka 
šis klausimas ir Maskvai dirbančiam S. J. Jokūbkai. Či
kagoje leidžiamoje Vilnyje praeitą šeštadienį jis šitaip 
rašė:

“Lietuviški nacionalistai “vaduotojai’’ čia Ame
rikoje gali “vaduoti”, kiek tik jie pajėgia. Visur 
jiems atviros durys, visur gali šnekėti atvira burna 
apie “pavergtą” Lietuvą. Bet kai nuvyko į Suomijos 
sostinę Helsinkį ir pabandė ten “vaduoti”, išėjo yi-i 
sai kitaip. Suomijos policija ne tik juos paėmę už 
pakarpos, o ir atėmė diržus, batą raiščius, kaklarais-

čius, kaip iš kokių kriminalistų ir pusantros dienos 
išlaikė areštuotus.

“Ir jie buvo ne bile koki “vaduotojai”, o moks
lų daktarai, kaip K. J. Valiūnas, J. Genys, P. Vilei
šis ... Na, ir tokios Naujienos, Draugas, ir visa re
akcininkų ruja gvoltu šaukia, kad jie išvaduos Lie
tuvą. Galima eiti lažybų iš sudilusio cento, kad “va
duotojai” Lietuvos niekad “neišvaduos”. Lietuvos 
darbo liaudis laisvu noru ir su džiaugsmu įsijungė į 
tarybinių tautų šeimą, kūnu ir krauju gins, kad nie
kad negrįžtų buržuazija. Tai žino sveikai galvojan
tys diplomatai ir visas svietas”. (Vilnis, 1973 m. lie
pos 14 d., 1 psl.). j
Tai žino visas pasaulis, bet nežino Jokubka. Kaip 

komunistai lietuviai gynė Lietuvą, mes visi žinome. Ne
spėjo trys vokiečių lėktuvai paskraidyti Vilniaus padan
gėse, komunistams lietuviams įsakyta sėsti į čekos pa
ruoštas automašinas bėgti į rytus. Lietuviams buvo įsa-, 
kyta pasiekti Kuibyševą. Jeigu vokiečių tankai būtų ar- 
tėję prie šio sovietų pramonės centro, tai komunistams 
būtų buvę įsakyta trauktis dar toliau į Rytus. I Rytus 
traukėsi ne tik lietuviai, panašiai elgėsi ir komunistai 
rusai. Juo didesnė buvo komunisto atsakomybė, tuo 
toliau jis bėgo į rytus. Jokubka žino, kaip komunistai 
gins Lietuvą, bet mes žinome, kaip jie gynė. Jeigu iš pra-. 
eities galima ką pramokti, tai galime manyti, kad jie ir 
ateityje panašiai gins savo kūną, bet ne Lietuvą. Rusai 
grįžo į Lietuvą, kai gavo Amerikos maistą, aprangą ir 
ginklus. * :

Apie Lietuvos liaudies laisvą norą garsiai prabilo 
Romas Kalantą, kai jis sušuko: “Laisvės ’Lietuvai!” 
Tos pačios laisvės Lietuvai reikalavo ir Kauno jauni
mas, protestavęs prieš čekistų pasityčiojimą, iš Kalan
tos ryžto. Tais pačiais keliais ėjo Kudirka, Bražinskai, 
Šimokaičiai ir daugelis kitų, kurių vardų mes šiandien 
dar nežinome...

.Jeigu lietuviąi nebūtų protestavę prieš sovietų ką< 
ro jėgų ir policijos primestą priespaudą, tai okupantas 
nebūtų ėmęsis suvaržymo priemonių Vilniun nuvažiuo
ti. I kitas sovietų valdomas sritis turistai gali nuvažiuo
ti ir prabūti 10. ir 14 dienų, o Vilniuje leidžiama pabūti; 
tiktai penkias dienas, kartais ir šias dar apkarpo. Žino
mi atsitikimai, kad atvažiavusiems turistams Kuvb Kep
ta išvažiuoti po trijų dineų.

Rusijos carai, susitarę su galingaisiais kaimynais, 
Lietuvą valdė 125 metus, bet caro imperija sužlugo ir 
lietuviai atgavo nepriklausomybę. Lietuviai daug prisi
dėjo prie caro imperijos sužlugdymo. Lietuviai atkak
liai kovoja ir prieš rusų sovietinę imperiją. Ji sužlugs, 
kaip sūžlugo caro imperija. Tada Lietuva vėl ttiis laisva 
ir nepriklausoma. Kiekvienas lietuvis privalo Įsitraukti 
kovon už savo tautos laisvę. < .

Kad Gromykai ir Jokūbkai taip lengvai nesiseks, 
kalba šitoks. faktas: praeitą antradienį sen. Percy pra- 
nėsė, kad Užsienio komitetas nutarė palikti ištisiems 
dviems metams pačias biudžetines sumas Laisvosios 
Kur opos radijo stotims ir personalui.

čų, išskyrus faktą, kad jis kurį 
laiką yra sėdėjęs po tuo pačiu 
gubematūros stogu.

Perskaitęs mano straipsnį 
apie Navaką, Bakūnas aiškina, 
kad mano atsiminimai jo lūkes
čio neišpildę, nes jie nesą nei is
torinė medžiaga, nei to laiko ob
jektyvus aprašymas. Kas tad 
tas rašinys yra, norėčiau VI. Ba- 
kūną paklausti? Kritikas duoda 
atsakymą, kad dr. M. Anysas yra 
iš krašto kilęs mažalietuvis, o 
jis iš Lietuvos kilęs didlietuvis. 
Bandysime šitą klausimą išaiš
kinti.

Klaipėdietis versus Didlietuvis

Kilimo vieta tuomet vaidino 
didelę rolę, tai įvairus mokymosi 
įvairiuose kraštuose, tikybinis 
išauklėjimas, įvairus lietuvių 
kalbos mokėjimas ir kt. P. Ba
kūnas nenuginčys, kad Centro 
vyriausybės įstaigose tarnybai, 
su labai maža išimtimi, buvo pri
imami tarnauti tik iš Didlietu- 
vos kilę žmonės. Tuo ir prasidė
jo šitas didlietuvių slinkimas į 
Klaipėdos kraštą, specialiai į 
Klaipėdos miestą, kuris sukėlė 
vokiečių priešinimąsi šitam gy
ventojų persikėlimui. Ir did vo
kiškoji propaganda perėmė ši
tą klausimą ir kas dieną kalė tai 
per savo siųstuvus Karaliaučiu
je ir Heilsberge.

Net į Klaipėdos paštą veržėsi 
didlietuviai, pradedant pašto vir
šininku didlietuviu Aukštuoliu. 
Vėliau buvo pradėta kreipti dė
mesį ir į klaipėdiškius laiškane
šius. Pradėta aiškinti, kad.vie
tinių laiškanešių išmokslinimas, 
esąs per mažas ir juos reikią, 
pakeisti didlietuviais. laiškane
šiais. Įvyko mažalietūvių.pašti-. 
ninku kilnojimas į sritis arti de
markacijos sienos, kurioje dau
giausia kalbama lėnkų-gudų tar
mę,. Klaipėdiečiai negalėjo su
sikalbėti. Kilo. payięnų, protes
tų ir ėmė ištisos delegacijos lan
kytis pas gubernatorių1 Navaką 
ir pas min. pirmininką Tūbelį. 
Man iš gubematūros buvo duo
tas specialus įgaliojimas tartis 
su taip padarusiais viršininkais, 
kad tokie perkėlimai būtų su
stabdomi.

žydų rankose esančios įmonės 
įveždavo savo audimo fabrikams 
naujokių darbininkų — žemai
čių, kurie po kiek laiko buvo pa
leidžiami iš darbo, kai jie parei
kalavo didesnio atlyginimo. Jie, 
negrįžo atgal bet daugis paliko 
mieste ir trainojosi bedarbiais 
Klaipėdos gatvėse, nes lietuvių 
darbininkų antplūdis buvo žy-: 
miai didesnis, negu galimybė 
darbui gauti.

Tas pagreitintu tempu didlie
tuvių įvežimas ir darbo suteiki-1 
mas sukėlė nepasitenkinimą vie-J 
tįnių tarpe, kurie manė turį bent 
50 procentų teisę gauti darbo 
savo krašte ir didlietuvių val
domose įstaigose arba įmonėse.

Ta* nepąBiįeakiįimas vietinių 
tivpe sttiiiRė Seimelio reakciją, 
kuri yerU leisti įstatymus šitam 
pertekliui kiek sumažinti. Šitie 
įstatymai Centro vyriausybės 
patvarkymu buvo gubernato
riaus vetuoti, kad neįgytų Įsta
tymo galios Klaipėdos krašte. O 
gubernatūra šiuo reikalu turėjo 
tarp kūjo ir priekalo ir dar dau
giau —. jos patarėjas nema
lonių uždavinių šituos nesusi
pratimus išlyginti. Tai buvo ko
va tarp mažlietuvių ir didlietu
vių.

Kas yra "attache”? .
t * u i * . ’

P. Bakūnas užkliuvo už ma
no posakio, kad Lietuvos pasiun
tinybėje 1927 m. buvau paskir
tas attache. Labai gaila, kad 
p. kritikas, šito prancūziško žo
džio .nesuprasdamas, nesistengė 
jo reikšmę ištirti, bet tuojau ma
ne kaltino, kad aš stengiuosi sa
ve iškelti į aukštesnes sferas. 
Jeigu būtų pažiūrėjęs į Liet. En
ciklopedijos pirmą tomą, būtų 
radęs, kad paskyrimas attache 
reiškia įjungimą j diplomatinį 
korpusą, vadinasi, paskirtas as
muo savo rezidencijoje laikomas 
diplomatu, gali dalyvauti diplo
matiniuose parengimuose ir ga
li būti kviečiamas į juos. Tai 
nėra joks administracijos postas 
ir dėl to mano kritikas tokio ne
surado.

Niekuomet nebuvau joks di
plomatinio štabo narys, nes to
kio nebuvo. VL Bakūnas pats 
tai sugalvojo. Nejaugi aš tais 
laikais buvau toks išdidus, kad 
kiekvienas titulas jo akyse bu
vo laikomas pasididžiavimu.

P. Bakūnas toliau įsižeidė dėl 
mano posakio, kad Klaipėdos 
krašto direktorijoje veikę direk
toriai, direktorijos nariai, buvo 
panašūs į Didžios Lietuvos Cent
ro vyriausybės ministerius, ži
noma mažesniuose Klaipėdos 
krašto .rėmuose. Tai mes paty
rėme, direktorijos kėdėse sėdė
dami. Kas čia ypatingo ir kame 
tas savęs paaukštinimas? Mū
sų parašai išmokėti direktorijos 
pinigus galiojo, taip pat ir kai 
kurie teisiniai potvarkiai, jeigu 
jie neišėjo iš Klaipėdos konven
cijos ir statuto ribos, kaip mano 
minėtas potvarkis nedarbui su
tvarkai.

Gubernatoriaus doktoratas

Dėl . gubernatoriaus Navako 
neturiu nieko atimti. Aš savo 
knygoje šitą klausimą iškėliau, 
nes nenorėjau, kad joje vadin
čiau žmogų mokslininko titulu, 
kurio jis neturėjo.

Mes visi, kurie įgijome aukš
tojo mokslo laipsnius, puikiau
siai žinome, kad mokslo titulai 
nebira iš dangaus. Jiems ‘įgy
ti reikia, ilgo ir intensyvaus dar
bo ir daug laiko, kol'šie titulai 
pasiekiami. 0 p. Navakui to trū
ko. Jis nebuvo parašęs nė di-

^ertacijos ir jos nepaskelbęs. 
Pagal Liet Enciklopediją 1920 
—1923 m. jis dirbo Vidaus Rei
kalų ministerijoje, eidamas 'Pi
liečių Apsaugos departamento 
direktoriaus pareigas, o 1924 m. 
Prancūzijoje gavo teisių daktaro 
laipsnį. Juk niekas netikės, kad 
lietuvis per metus gali baigti 
svetima kalba universitete aukš
tojo mokslo kursą, parašyti di
sertaciją ir gauti doktorato laips
nį. Vėliau, nuo 1934 iki 1930 
metų, dirbo Valstybės Taryboje 
kanceliarijos viršininku ir refe
rentu, o nuo 1930 iki 1933 metų 
dirbo kaip Piliečių Apsaugos de
partamento direktorius. Dar tų 
pačių metų pabaigoje buvo pa
skirtas gubernatoriumi Klaipė
doje. Kur dabar dingo jo studi
jų laikas? Nebojant to, jis daž
nai mėgdavo tituluotis teisių 
daktaru ir girtis savo prancūzų 
ir tarptautinės teisės žinojimu.

Jo silpną teisės žinojimą nuo- 
latai pastebėdavau. Navakas ne
galvojo demokratiškai, bet kaip 
Tūbelis galvojo autokratiškai. 
Šis ir nebuvo jokios teisės stu
dijavęs. Navakas nesileido įti
kinamas, kad nereikia galvoti tik 
kaip Centro vyriausybė, įvykdy
ti tai, ką autokratinė Centro vy
riausybė pageidauja, bet elgtis 
ir demokratiškai ir tarptautiškai 
ir kreipti kiek dėmesio į vokie
čių teisę, kuria rėmėsi visa 
Klaipėdos krašto administraci
ja. Bet to nebuvo visame jo val
dymo laikotarpyje.

Bekomenduodamas jo paskir
tą direktorijos pirmininką Reiz- 
gį, gubernatorius krašte sukėlė 
tikrą, suirutę, kuri davė pamato 
signatarinėms valstybėms pa
kartotinai protestuoti. Tai su
prato ir jį iš pradžių palaikąs 
min. pirmininkas Tūbelis. Dėl 
to pastarasis 1935 m. sausio 
mėn. 28 d. ministerių tarybos 
'posėdyje atmetė gubernatoriaus 
prašymą gauti platesnių įgalio
jimų gubernatūroje. Tūbelis jam 
patarė, važiuoti atostogų svei
katos pataisyti, kartu pažymėjo, 
kad tos pačios nuomonės yra ir 
prezidentas„ Smetona, šitų nu
sistatymu Tūbelis palaikė de
mokratiškąją Bruvelaičio direk
toriją. Gubernatoriaus Navako 
elgesys jau grasė Lietuvos eg
zistencijai.

(Bus daugiau)

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

JURGIS GLIAUDĄ

Lietuvos valstybes atkūrimo 
pradžia Vilniuje

Nusileidęs iš bokšto, Škirpa tarė žodį 
j būrį ir įsteigė sargybos pamainą. Kari
ninkai pasibučiavo su kareiviais, ir visi 
jautėsi tikroj istorinio įvykio dvelkmėj. 
Jie išgyveno įvykį pakiliai, ir jautėsi senti
mentaliai artimi vienas kitam.

Po trumpos valandos Škirpa raportavo 
Sleževičiui apie sugautą momentą iškelti 
trispalvę Gedimino bokšte.

— Tai mūsų ofenzyvos didybė, — sakė 
Sleževičius, pirma kratydamas Škirpos 
ranką, ir tuojau patraukęs jį glėbin pa
bučiuoti.

Sleževičiaus akyse buvo žiburėliai, o 
šypsnis nesuvaldomai darkė ir virpino ūsus.

Netrukus keli lenkų kariai priėjo prie 
lietuvių sargybos Gedimino kalne ir parei
kalavo greta lietuvių trispalvės iškelti ir 
lenkų vėliavą Lietuviai pagrasino šausią, 
ir tuoj pat užėmę nadviprasmišką kauty
nių poziciją. Jie įspėjo neartęti prie bokšto. 
Valandėlę pastoviniavę, lenkai nusileido 
žemvn. P

Bet Katedros aikštėje prisirinko gink
luotų lenkų vaikėzų. Jie triukšmavo, gra
sino. Pagaliau puolė sutaikinėti praeivius

ir kratė juos, neva Ieškodami paslėptų 
ginklų... v ( ■ t k-f k

Sleževičius gavo žinią, kad lenkai mė-' 
gino sulaikyti kelis lietuvių, savanorius, 
nors ir žinoib, kad tai lietuvių, ne rusų, 
kareiviai.. Beveik visi nešiojo carinės ar
mijos milines, tačiau lietuviai segėsi tri
spalvius trikampius. Kai kurie jau turėjo 
savas kariškas kepures su geltonais kaspi
nais. . .

s,į' tu* miiill*' vt >
—Ak, su lenkais netenka grumtis, sa

kė Sleževjciųš.—Jų tarsatis laikina. Au-I 
kos būtų beprasmės. Tikrasis mūsų prie-• 
Šos jau netoli 5fi1niaus priemiesčių.

Ir tikrai, žinios rodė, kad bolševikai 
jau gali apšaudyti Vilnių iŠ kulkosvaidžių. 
Pagarsėjusios “tačankos” — sukieji kul
kosvaidžiai vežime arba rogėse — buvo la-1 
bai paslanku^, puolimo ginklai.( Grasusis 
šarvuotas traukinys sustojo už Pabradės. 
Jis ginkluotas lengvosios artilerijos pabūk
lais- K l . u ».

Gauta žinia, kad bolševikinė darbinin
kų taryba pradėjo spurdėti, išeiti iš po
grindžio ir reikštis mieste.

— Vyriausybei pavojinga likti mieste, 
— kažkas pasakė visų suprąstą ir lauktą 
prielaidą. — Bolševikai gali fiziškai sunai
kinti Vąlsįybės simbolį.

Dar kelias dienas prieš tai Sleževičius 
turėjo viltį ilgiau išbūti sostinėje. Dabar 
tai grėsė pražūtimi. Fiziškasis Vyriausybės 
sunaikinimas palaidotų trapią savo valsty
bės užuomazgą, žmogaus gyvybė tokia ne-

reikšminga valstybių kovų kataklizmuose, 
čia įgijo simbolišką vertę. Sunaikinę Vy
riausybę, bolševikai sunaikintų konkretų, 
gyvą Lietuvos Valstybės simbolį.

Ministerių Kabinetas, ilgai dvejojęs dar 
vakar, skubiai nutarė išvykti į Kauną. Sle
ževičius susižinojo su vokiečių ešalonų cent
rine. Jis žinojo, kaip tinka kalbėti su vo
kiečių kariais. Neprašė malonės ar nuo
laidų. Tonas buvo metaliniai griežtas. Jis 
įsakė vieną paskutinio sąstato vagoną re
zervuoti Lietuvos Vyriausybei.

— Jawohl, — atraportavo stoties ko
mendantas. ,

Prieš išvykdamas iš Valstybės Tarybos 
rūmų, Sleževičius sėdo prie didžiulio stalo 
ir parašė potvarkius ant Tarybos blankų. 
Raštvedžio nebuvo. Nebuvo galima perra
šyti raštus mašinėle. Jis įsakė Vilniaus Ko
mendantūrai likti tam tikrų, laiką Vilniuje. 
Taip pat paskyrė Vilniaus lietuvių įgalio
tiniu Mykolą Biržišką.

Pranešimas skelbė:

“Išeidamas iš faktinio padėjimo, 
jog mūsų sostinė — miestas Vilnius — su
sisiekimo žvilgsniu liko atskirtas nuo ’Lie
tuvos ir jog šiuo karo metu yra būtinas rei
kalas ankštame sąryšyje su visu kraštu or-- 
ganizuoti krašto pajėgas, litinisterių Kabi
netas posėdyje sausio 1 d. yra nutaręs:

1. Visą valdžią mieste Vilniuje pavesti 
Vilniaus Karo Komendantūrai, palikus 
prie jos atskirų ministerijų įgaliotinius,

2. Generaliniu Laikinosios Vyriausybės 
įgaliotiniu Vilniuje palikti švietimo Mi- ■ 
nisterį Mykolą Biržišką,

3. Visas ministerijų įstaigas laikinai 
perkelti į Kauną”.

Pasirašė tą raštą pats jo autorius, mi- 
nisteris pirmininkas Mykolas Sleževičius ir 
įstaigoje buvęs Kabineto reikalų vedėjas 
Tadas Petkevičius.

Kada Sleževičius ėjo namo, buvo jau 
labai vėlus vakaras. Kai kur mieste poškė
jo šūviai. Siautėjo lenkų.legionas. Gatvės- 
buvo tamsios ir baugios. Varnių gatvės ra
jone šūvių buvo tirščiau. Sleževičius žino
jo —ten atku tusios bolševikinės darbinin
kų tarybos būstinė.

Generolas Mokrezeckis skubėjo įbau
ginti vilniečius naujos ir labai griežtos 
lenkų tvarkos įkurdinimu. Lenkų patru
liai dėstėsi gatvių sankryžose. Ant tvorų ir 
sienų lipdė skelbimus^ kurijose lenkų kal
ba skelbė apie Vilniaus atitėkimą lenkų 
valdžiai.

— Tai mums ‘pirmoji Naujųjų metų 
diena, — pasakė Sleževičius Domai, kuri 
jo laukė beveik prie durų ir jas atidarė.

Mieste poškėjo Šūviai.

Greta Šleževičienės motinos namo bu- 
gydytojo lenko namas.
Po vidurnakčio į gydytojo duris pasi

beldė darbininko išvaizdos Vyras. Gydyto
jui tai nebuvo naujovė. Reikalo verčiami,

vo
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pacientai surasdavo mediką ir nakties me
tu. Gydytojas pats pradarė duris ir, neno
rėdamas šalti prie durų, paprašė vėlyvą 
pacientą vidun.

Prieš jį stovėjo gana jaunas, bet kelių 
dienų neskustų žandų vyras. Kareiviško 
tipo ūsai ir stipriai užmauta ant plaukų 
kepkė. Už pirmojo vyro stovėjo kitas, į 
kurį sunerimęs gydytojas nesuskubo įsi
žiūrėti.

Abu vyrai įžengė vidun ir sustojo prie 
pat durų, kurias uždarė antras svečias.

— Labas vakaras, — pasakė ūsuotasis.
Vieno' ir kito apsidairymas pervėrė gy

dytoją pavojaus pajutimu.
— Ar jūs paž.įstate Sleževičių? — pa

klausė vyras.
— Nedaug, — atsakė gydytojas.
— Kur yra Sleževičiai? — sekė klausi

mas.
(Bas daugiau)

..'i :- .i i, m r..
Skaitykite ir platinkite

Jos visad rašo



TELCT. PR 8-32J

DU ANNA BALIONAS
AKIU, AUSŲ, MOSIU 
IK OtltKLftl LIGOS

2858 W. 68rd Street
Valandos pagal susitarimu

DETROITO NAUJIENOS
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Pavergtų tautų trijų dienŲ festivalis

Chicagos ir apylinkių kriminalo statistika
Žmogžudystėmis Gary užima pirmą vietą

KTO RASTU rAMUKYN 
KEKVIBIA DKNA BOT

DR. K. G. DALUKAS
IR

DR. FANG C LU 
akuskrua ir moterų ligos 

GINEKOLOGINE „CHIRURGIJA 
•449 So. PuUiki Rd. (Crawford 

Medical Buildins). TeL LUS-MH 
Antras ofisas — *"

8007 WEST 83rd PLACE 
s JUSTICE, IL. Tel. 599-0500 
priimu ligonius pagal susitarinią. 

^ei neatsiliepiau skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHlRURGUA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Cantor 
£60 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 3434 WEST 71st STREET 

Ofisas: HEmieclr 4-5849 
Rexld.: 388-2233

OFISO VALANDOS; 
j-lrrn’aflipniaia jj xetYlTtiQ, 1—1 V1L. 
strati. pejariadieni nuo 1—A, tree, 

ir sesiad, M irtai susitarus.
Rex.: GI MK/j”

DR. W. EiSiN- E1S1NAS 
aKUSERMA ir moterų L1GOS 

GINEKOLOGINE CHlRURGUA į 132 So. Kodzta Avs., WA 5-2470 
ralandos pagal wai Tarimą.. Jei neai- 

|tliepiu skambinti Ml 3-0001.

ŪK. NINA KRAIKE- 
KRIAUCBJUNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ AiGOS 
-6132 So. KEDZ1E AVĖ. 

, .Telef. WA 5-2470. 
Neatliliepiu . —. strcmhinti 
v.. 471-0225. _ . .
Valandos pagal.^usitarimą.

Ofiso tek: HE.4-1818 arba RE 7-9700 
zszidenciįcs: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VipAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta-: 
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 11 vak 
ryto tik susitarus.

„ Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAi
, OPTOMETRISTAS

< . KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Jei. 737-5149 

Tikrira akis Pritaiko akinius ir 
. “contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2556 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso .telef.: 776-2880
• .Naujas rez. telef.: 448-5545

M. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Te!.: 925-82%

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

. uždaryta.
' Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendre praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

. Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštadie- 
nialj 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

-2454 WEST 7Ttf STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

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

Kaip Jau buvo skelbta, trijų 
dienų festivalis liepos 13-15 die
nomis prie upės kranto praėjo 
gerai. Tautodailės, maisto ir gė
rimų namukai buvo apgulti sve
timtaučių. Lietuvių meninę da
lį atliko penktadienį Windsoro 
mergaičių kvartetas “Aušra”, 
vadovė Valė Tautkevičienė. Dai
nos buvo parinktos tinkamiau
sios svetimtaučiams ir atliktos 
labai puikiai. Neperdedant gali
ma pasakyti, kad buvo gražu — 
gražiausia, nes atlikta su vaidyr 
ba. Svetimtaučiams tik to ir, 
reikėjo. Mačiau kaip publika 
bandė pritarti, nors žodžių ir ne
mokėjo. Po kiekvienos dainos 
publika labai plojo. Jaunojo Pe
tro Padolskio vardu lentą puo
šė Vytis. Orkestras buvo iš pen
kių muzikantų. Pirmąją dieną 
dar prieš festivalį atidarant, Pa
dolskio orkestras pirmiausiai su
grojo Lietuvos himną. Po to

grojo lietuviškas melodijas. 
Prieš kiekvieną melodiją ar šokį 
jaunasis Pališkis visuomet pri
minė, kad tai Lithuanian. Tas 
labai garsino Lietuvos vardą. 
Jam priklauso didelė padėka.

Trečiąją dieną, sekmadienį 
pasirodė Birutė Kutkutė. Ji taip 
pat labai puikiai atliko tris liau
dies daineles: palydint gitara. 
Taip pat B. Kutkutė prieš ir po 
dainų paaiškino dainos prasmę ir 
bendrai apie Lietuvą. Labai gai
la, kad mūsų pagarsėjusios me
ninės pajėgos jau treti metai ne
prisiprašomos atlikti festivaly
je meninę dalį. Sekantį kartą 
parašysiu • plačiau apie atliktus 
darbus ir talkininkus.

Festivalį jau treti metai ruo
šia Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centras. A. Sukauskas

Chicago Tribune pateikė krįminalo statistiką iš dviejų Chi
cagos miesto policijos distriktų — Ffflmore fr Austin ir penkių

■ kaimyninių miestų — Peoria, Fort Wayne, Evansville, Rockford 
I ir Gary. Nors visi šie miestai turi nemažą piktadarybių statis-
tiką, bet Gary bent vienu, pačiu didžiausiuoju nusikaitimu — 
žmogžudystėmis visas kitas minėtas vietas keleriopai pralenkia 
(1972 metų statistika):

Pearia Fort Wayne Evansville Rorkford Chicago Chicago Gary 
(Fillmore) (Austin)

147,370 129,901 195,777 175,415

81

Gyv.

Nužudymų 10
Prievartavimų 34
Apiplėšimų 411
Užpuolimų 1,114
Įsilauž. 2,242 I
Vagysčių 1,884
Auto vag. 518

Viso 6,214 8^

126,963 178,021 138,764
9
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4,889

Tu užlaikysi tobulo j« ramybėje t<, kurio mint 
tevis. lxa. 26:3.
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nustatytos ant

Šita ramybė nereiškia pasaulinę ramybę arba taiką, nė skirtingumą, 
tingėjimą, save teisinimą, ar kitokią likimo skirtą ramybę; tai tikra Kris
taus ramybė; nes Kristus pats pasakė: '‘savo ramybę duodu jums”. Žiūrė
dami j mūsų Viešpatį, galime pastebėti, kad visokiose aplinkybėse jis tu
rėjo Dievo ramybę. Kas turi tokią ramybę, tas pilnai nusitiki ant Dievo 
išminties, meilės ir teisingumo bei galybės ir atsimena meilingus Dievo 
prižadus, kokius jis davė savo vaikams, — kad niekas nė jokiu būdu nega
lės įžeisti ištikimųjų Jėzaus pasekėjų ir, kad visi daiktai veiks išvien labui 
tų. Kurie myli Dievą. Per tikėjimą šita ramybė priima viską, ką Dievo ap
veizdi daleid&a užeiti ant jos ir pilname nusitikėjime gali matyti, kad po 
verksmo ateina džiaugsmas, kuri prižadėjo Viešpats, kurį jau dabar ra
gaujame turėdami ramybę ir džiaugsmą.

iriekvifnaw aišku, kuri yra tikroji Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visu šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
panūsite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th Stw Chicago, Illinois 60629 

«V. RAITO TYRINtTOJAI
!«■■&■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS ...

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

.im"rir'l 4IM8MII, imi .1* U,.IIJ6HllilIUmimJlU,Ji.-lL Hi'i'r.iT.Mi11—»

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 

1 pili papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumy.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: Frontier 6-1882

t*..1"""—— .U.I-.T, ■ JĮJĮ

Balfo Chicagos 
apskrities valdyba
Balfo Chicagos apskrities val

dyba buvo sukvietusi visuotinį- 
metinį susirinkimą. Susirinkimas 
buvo gausus, darbingas, pasižy
mėjo aktyvumu ir naujais suma- 
nymais, kaip pagyvinti Balfo 
šalpos veiklą.

Susirinkime buvo išrinkta val
dyba ir pasiskirstė pareigomis 
sekančiai:

Valerijonas Šimkus — pirmi
ninkas.

J. -Mackevičius — vicepirm., 
reikalui esant pavaduoja pirmi
ninką.

Dr. Bronė Motušienė — vice
pirmininkė jaunimo reikalams.

Feliksas Sereičikas — vice
pirm., parengimų vyr. vadovas.

Kazys Kasakaitis — iždinin
kas, vieton K. Čepaičio, kuris 
perėjo Į Balfo centro valdybą iž
dininko pareigoms.

Kostas Januška — sekreto
rius.

Eduardas Litvinas,— organi
zaciniams reikalams. •

Kostas Repšys — parengimų 
vadovas*/ -

Vladas Navickas — naujai iš
rinktas narys.

Kazys Laucius — naujai iš
rinktas narys.

Revizijos komisija pasiliko ta 
pati:

Adomas Ūselis — pirminin
kas, Vytautas Žilinskas — na
rys, Jonas Žadeikis — narys.

Sekmadienį, liepos 22 dieną Padais- 
kiu sodyboje, Paris, Ont., Canada/ 
įvyks SLA gegužinė.. Gegužinėje pro

gramą atliks Anita Pakalniškytė.

8 vai. ryto Vėliavos pakėlimas.
9 vaL ryto Pusryčiai.
11 vai. ryto Pamaldos.

vai. p. p. Pietūs.
vai. p. p. Vėliavos nuleidimas, 

stovyklos uždarymas.
L. K. Mindaugo šaulių 

kuopos valdyba

3

TĖVAS IR SONUS

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

ŠAULIŲ KULTŪRINE 3-JU
- DIENŲ STOVYKLA

Montrealio Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo šaulių kuopos Kultū
rinė 3-jų Dienų ^Stovykla K. L. 
B. Montrealio Baltijos stovykla
vietėje Lac Sylvere, Laurentijos 
kalnuose prie St. Donat, P. Q. 
Kanadoje, 1973’ m. rugpjūčio 
mėn. 3-4-5 dienomis.

ar net prezidentą 
Berlyno mūru”) 

buvęs fs- 
dideiį nepasitenki- 

kad ir be Watergafes" 
buvusi nebeišVen-

-------- ----------  -==^

SOPHIE BARČUS '
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

.• Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-

■ madienį nuo 8:30 iki 9:3G vaL Į 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL €0629

V:— ■ ..... ------- <Z

G Rašytojas Ferenc Molnar 
kartą Agnlijoje keliavo trauki
niu, kuris neišpasakytai lėtai 
vilkosi. Galop pritraukęs kan
trybės pradėjo išmetinėti trau
kinio konduktoriui, kuris Į tai 
rašytojui pareiškė:

— Pagaliau, jei tamsta trau
kinys nepatinka, tai gali keliau
ti pėsčias.

— Mielai tai padaryčiau, — 
atsikirto rašytojas — tik gaila, 
nepainformavau savo bičiulius, 
kad atvyksiu anksčiau.

DIENOTVARKĖ
Rugpiūčio 3 d., penktadienis
4 vai. p. p. Vėliavos pakėlimas.
6 vai. p. p. Kavutė. -
7 vai. p. p. Vėliavos nuleidimas.
7:30 p. p. Vakaro laužas.
10 vai. p. p. Laužo gesinimas, 

poilsis.
Rugpiūčio 4 d., šeštadienis.
7 vai. ryto Keliamasi.
8 vai. ryto Vėliavos pakėlimas.
9 vai. ryto Pusryčiai.
10 vai. ryto Paskaita.

(St. Jokūbaitis).
11.vai, ryto Individualinių šau

dymų varžybų pradžia.
p. p. Pietūs.

p. p. Vakarienė.
p. p. Vėliavos nuleidimas.

“Berlyno Gėdos Siena” 
aplink JAV Prezidentą 
Christian Science Monitor 

korespondentas Godfrey Sper
ling rašydamas apie Waterga
te “skandalą” pastebėjo, kad 
Baltų ji] Rūmų personalo, pre
zidento patarėjų (plačiai vadi
namų “germanų mafija”, “prū
sų mafija” 
apsupusiu
“operacijų stilius 
šaukęs tokį 
nimą, 
krizė būtu 
gi am a.

Svarbiausia buvę tai, kad ta 
“mafija”, tai yra viso Water
gate skandalo kaltininkai, dau
geliui kitų prezidentui artintų 
žmonių, tokiems vyrams, kaip 
Peter Petersen, Richard Helms, 
Arthur Burns, Pat Mdyhihan Tr 
Bryce Harlow buVo šūdariušl’ 
“tikro pragaro žeūiėjė” sąly
gas. Net Henry Kfsšinger, svar
biausias prezidento patarėjas,' 
jautęs jų kenkimą-.

Tos “vokiečių” arba “prūsų 
mafijos” tikslas atrodo buVo 
laikyti valdžią savo rankose, 
visus “nesavuosius” vadinant 
“mūsų valdžios priešais”4 To
kių “priešų” net -platus sąrašas 
buvęs sudarytas!

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MOdEKNISKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

Tetet: PRoapect 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

naujienas

2 vai.
6 vai.
7 vai.
7:30 p. p. Didysis laužas,

meninė programa.
10 vai. p. p. Dienos programos

- pabaiga, poilsis.
Rugpiūčio 5 d., sekmadienis.
7 vai. ryto Keliamasi.

t Po aštresnio 'šeimyninio ki
virčo vyras atsisėdo prie lango 
ir susimąstęs sėdėjo. Po ilgesnės 
tylos, žmona, lyg norėdama su- 
normuoti santykius užklausė:

— Ką galvoji?
— Nieko ypatingo. — Ramiai 

atsakė vyras. — Galvoju apie 
tuos arabų šeikus ar sultonus, 
kurie turi po 40-60 žmonų. Koks 
gi jų, pagaliau, gyvenimas.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Assdciacijos

AMBULANCE 
PATARNAV1. 
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA 1
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryli įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50. 1

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

x NAUJIENOS, ’ ]
1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

---  —— ■ ----- -— -------—--r—~

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate 
“J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką. 
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:

N A U J IE NO S
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

JOHN A. SHUKAS
Shukys

II-jo Pasaulinio Karo Veteranas

Mirė 1973 m. liepos mėn. 17 dieną, 8:30 vai. ryto, sulaukęs 65 m. 
amžiaus. Gimęs Chicago, Lllinoįs.

Paliko dideliame nuliūdime': 2 sesejrj’s — Julia Vergiški, švoge- 
ris Antanas^ ir Sophie Alimas, seserėčios — Laura Jandlis su vyru 
John, Vera Misiūnas su vyru Daniel, Violet Bagdon ir Susan Cobb su 
vyru Fred ir jų šeimos. Kanadoje pusbrolis [Kazimieras Daunys. Lie
tuvoje 2 broliai Stanislovas ir Alfonsas su šeimomis bei kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litua- 
nica Avenue.

Pentadienį. liepos 20 dieną iš koplyčios 8:30 vaL ryto bus at
lydėtas į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje Įvyks gedulingos pa- 
maldps ui veliones sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero 
Lietuvių kapiųes. », * v » v *

Nuoširtftiai kvietiame visus gimines, draugus ir paĄstarnus da- 
lyvautip šiose laidotuvėse. ’

-* Nuliūdę:
Sesery*, broliai ir kiti giinines.

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, lit Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Hl. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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HELP WANldO — FBAALE 
Darbininkių Reikia

HELP WANTED — MALE 
Dirbinlnkv Reikia

SECRETARY — GAL FRIDAY 
Must be able to take shorthand, tran
scribe fro.n dicuiitxg macihne, type 
well and be willing to learn other 
office duties. Excellent fringe bene
fits 100% company paid. Good wor
king conditions. Salary commensu
rate with experience and/or potential.

H. KRAMER & CO.
1339 WEST 21 ST.

Mr. FAGAN
226-6611

SECRETARY - STENO
FULL TIME.

Requires good skill, shorthand, and 
typing. Excellent wages.

Contact Mr. HOLT
649-1100

I An Equal Opportunity Employer

MACHINE BUILDER
Growing company needs man with 
mechanical or electrical background 
to build special machines. Full time 
steady job. Salary commensurate 

with ability.
All company benefits.

Apply in person or phone;
IMPERIAL STAMP & 

ENGRAVING CO.
1825 So. BUSSE RD. 

MT. PROSPECT

139-7272

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL- ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

CLERK
For N. Suburban Communications Co. 
needs all around Gal with pleasant 
telephone vaice. Some typing, book
keeping, filing and receptionist work. 
Good starting salary with planned 

increases. Call Mr. ALLAN at 
441-5625 

for appointment.

TOOL ROOM MACHINIST
Experienced machinist needed to 
help our company design and to build 
tools and fixtures. If you qualify 
we can offer you an outstandnig be
nefit package. Guaranteed merit re
view, paid holidays and vacation, 10 
hour minimum overtime guaranteed 

per week.

WESCO PRODUCTS

1333 So. CICERO

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IK ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT  A S — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA | 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

CLERK — TYPIST
One person, permanent, to work in 
small insurance operation. Must type. 
Salary depending on skills^ need 

immediately
N. MICHIGAN AVE. AREA.

Contact Mr. BROWN 
649-1334

Ask for Mr. BILINSKI 
6564)700

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233

RENTING IN GENERAL
N u o m o $

APARTMENT FOR RENT
4 rooms rear — remodeled, decora
ted. Adults. No pets. 3537 So. Damen 
Ave. Inquire basement front buil- 

* ding.

Jonynienės keramikos festivalyje. Apie 16 tautų festivalį Detroite rašėme "Naujienų" Nr. 163. To festivalio pro
ga "The Detroit News" dienraštis liepos 12 d. numeryje įdėjo gražų Antaninos Jonynienės keramikos darbų apra
šymą su didele keturių skilčių iliustracija. Laikraščio bendradarbė Judy Berzof straipsnyje sako, kad A. Jonynienės 
vazos festivalio parodoje patrauks visų dėmesį. Kaip iš fotografijos matyti, jos tikrai gražiai atrodo. Jų raštai 
sukomponuoti tautiniais motyvais. Kai kurios vazos esančios trijų su puse pėdų aukščio ir sveriančios iki 50 sva
rų. Pardavinėjamos nuo $20 iki $100. Pasak korespondentės, Jonynienė galinti didžiuotis, kad apie 200 vazų- puo
šia kitų žmonių namus. Straipsnyje paminėtas Jonynų bėgimas nuo bolševikų, gyvenimas stovyklose Vokietijoje, eisena tikslu priminti Amerikos 
emigracija į JAV-bes. Nurodoma, kad jos vyro brolis yra dailininkas V. K. Jonynas, kuris sukomponavo Vatikano >mnnAmą Pnvprcrtaą Tnnhę 
pavilijono sienų paveikslus Pasaulio parodai New Yorke 1964 m. Jonynų namuose kabo^ dailininko fotografija, f j
kurioje jis stovi su popiežium Pauliu VI. Aprašyme taip pat paminima, kas festivalyje išstatyta ir kas iš įvairių ir priespaudoje esančius žmones, 
tautybių vadovavo šiam festivaliui. Paveiksle dešinėje stovi Antanjna Jonynienė ir 17 metų amžiaus Dana Asta- reikalailiant liems laisvės Pa- 

šaitytė. Abi dalyvavo tautybių šventėje. » J J •
. - - ----------------------------------------- ------- -■  j radę dalyvaus Pavergtų Tautų
---------- - - -■ - - ------- - — - ggE===- ---- -- — ---- i - i — , T— -

Kiek Amerikai kaštuoja 
komunistų išmaitinimas

Senatorius Henry M. Jackson 
(D. Wash.), atvykęs Į Chicagą 
dalyvauti Elks konvencijoje, pa
reiškė spaudos konferencijoje, 
kad maisto pirkdami amerikie
čiai sumoka visą bilijoną dole
rių daugiau už duoną, paukš
tieną ir kiaušinius ir kad visa

tai padarė grūdų ir pašarų par
davimas Sovietų Sąjungai pra
eitu metu vasara. Senatorius 
Jackson pasakė tikįs, kad tuo 
pardavimu yra pasinaudoję 
kai kurie asmenys, gal būt Agri
kultūros departamente. Senato
rius mano, kad galimas daik
tas, jog kitas į Watergate pa
našus skandalas bręsta. Jo nuo
mone, toks grūdų pardavimas

i kilmės žmonės. Gerai, kad jų 
buvo — geriausiu atveju — ne-'atstovai susirinks Lietuvių Ra- 
apsiskaičiavimas, ir dėlto pra- dijo Forumo programoje iš- 
sidėjo grūdų maistui trūkumas reikšti nuotaikas ir jungtis sėk- 
pačiose JAV-bėse. jmingesnei veiklai. Visi lietuviai

Sen. Jackson pasakė, kad Se.il<'įėiaTni dįyvauti eisenoje ir 
nato investacijų subkomisija įra<11|° P°k*U»“<«- 
dar šią savaitę — penktadieni' — John Astravas išsikėlė i La 
pradės apklausinėjimus dėl to- Salle apylinkę prie Montrealio. 
kios nuostolingos grūdų preky- Mokėdamas prenumeratą ir keis-

TOOL GRINDER
To head up tool crib, grind small 
tools, drill remers and form tools. 
Must be capable of setting up com
plete control of inventory of tools. 

Salary open.
FRINGE BENEFITS.

WESCO PRODUCTS
1333 So. CICERO

Ask for Mr. BILINSKI
656r6700

MEDŽIO APDIRBĖJAI
• TRIM SOW OPERATORIAI
• ĮVAIRIU MAŠINŲ DARBININKAI
- ĮVAIRIU ŠLIFAVIMO MAŠINŲ 

DARBININKAI
dirbti naujus medinius stalus ir me
džiagą aptrauktus baldus. Nuolati
nis pilno laiko darbas dienomis. Ge

ras atlyginimas ir darbo sąlygos.
Apmokamos šventės ir daug bendro

vės priedų.
MARDEN MFG. INC.

5823 No. RAVENSWOOD

Tel. 561-5832

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ?

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064 

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti. .

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS • PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4569 ARCHER AVE., CHICAGO

LIUKSUS 1^ AUKŠTO
20 metų senumo mūrinis namas. 5% 
kamb. su 3 miegamais apačioje ir 3 
kamb. viršuj. Atskiros šilimos, cen
trinis vėsinimas, 2 mašinų mūro ga

ražas. 65-tos ir Homan apylinkė.
BUD’S REAL ESTATE 

Tel. 254-5554

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRAN8INYB6S 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 6*h STRIET 

TtL: Rlpubllc 7-1141
L-—

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuves. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t 
ZIGMAS

Tek: 778-0838 ar 651-9625

TEL. — 254-5554

a= - ■ '  ■ ■ ...............=......—• - =>

Prof. Vaclovo Biržiškos
S E N Ų J Ų LI E T U VI Š K Ų 

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

viršeliuose už S6.06.
Abi knygas fausite, Įti pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

......■ . ■ .........................— ...........................-..................................... ■ . ■ ■ -<

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENfi

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.-___ _________ ______________ __________________-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  ■—■ 1 11,1 1.——— 1 — ......................- —— — i

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Haleted St., Chicago, III. 6060S. — Tel. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

J. A ū G U S T A I T I S

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kai>a S 1.50

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

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą patiksime.
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bos. Esą svarbu nustatyti, kas 
iš anksto turėjo informacijas 
apie planuojamą grūdų sovie
tams pardavimą ir tuo žinojimu 
pasinaudojo pasipelnymui Ame
rikos mokesčių mokėtojų sąs
kaita.

Kiauro CTA maišo 
milijonais neprikimši

Illinoj aus gubernatorius Wal 
ker leido panaudoti ?t2 mili
jonų papildomų valstijos fon 
du subsidijų Chicagos Tranzi

damas adresą, atsiuntė vajui 
auką.

— P. Simelaitis, Mount Hope, 
Ont.. Canada, atsiliepė teigie- 
mai Į paskelbtą naujų skaityto
jų bei platinimo vajų, užsisaky
damas Naujienas vieneriems 
metams. Vajaus komisija nuo
širdžiai dėkoja už dėmesį.

— Jonas Jankauskas, St. Pe
tersburg. Fla., pratęsdamas pre
numeratą. atsiuntė vajui 10 dol. 
auką. Vajaus komisija dėkoja 
ne tik už laiško turinį, bet ir

WANTED MAN TO WORK 
in shipping room of a well establi
shed furniture store. Steady work. 

Good salary.
Applv in person between 

10:00 and 4:00 P. M. at 
GREENWALD FURNITURE CO. 

9012 COMMERCIAL

GEROVĖS IEŠKANT
GRAŽUS 6 KAMBARIU mūras. Arti 

71-mos ir Mozart Modernus viduj. 
$21,900.

2-JŲ AUKŠTU puikus mūras, arti 
mūsų. Naujas šildymas. Alum, lan
gai. Kadetai. Kabinetų virtuvė. 
Sausas beismantas. Garažas. $29,900.

8 KAMBARIU REZIDENCIJA apie 
16 m. Didelei šeimai. Liuksus namas. 
Evergreen Parko ribose. $36,600.

LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 
71-mos ir Mozart. Karpetai. Daug 
gražių priedu. Garažas. įrengtas beis
mantas. Siūlymas.. $44^900.

ARTI 52-TROS ir CALIFORNIA 
Didelis, geras 5 kambarių medinis su 
garažu. SI8.900,

6 KAMBARIU OCTAGON. įrengtas 
sausa* beismantas. Api* 50' lotas. 
Garažas. Arti mūsų. $23,000.

ARTI MARGUČIO geras pajamų 
mūras. Alumin, langai. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. S17.900.

4 BUTU MŪRAS Marauettė Parko

ENGINE LATHE 
OPERATOR

MUST BE EXPERIENCED
M.E.C. CORPORATION

1546 N. MANNHEIM RD. 
STONE PARK 

626-4085

to Administracijai (CTA) 1973 
metų krizę ir kad dėlto valsti
jos seimo nepaprasta sesija 
nebebus reikalinga.

Gubernatorius pareiškė įsi
tikinimą. kad tie 812 milijonų 
ir jo pirmesnis pažadėjimas 
duoti 87.2 milijonus iš valsti
jos fondų , be to dar 88.5 mili
jonai, kuriuos yra dėl CTA 
pažadėjęs Chicagos miestas ir 
Cook apskritis, įgalins CTA 
tęsti savo pareigas nemažinant 
autobusų ir traukinėlių linijų 
ir personalo. Tačiau naujasis 
CTA bosas Milton Pikarsky pa
reiškė priešingai. Nors gub. 
Walkerio pažadas esąs milži
niškas žingsnis pirmyn”. ta
čiau CTA direktorių nutari
mas tarp rugpiūčio 5 ir spalio 
7 d. dešimtimi nuošimčių su
mažinti CTA operacijas, pasi- 
liksiąs galioti iki kol baigsis 
derybos su valstijos transpor- 
tacijos sekretorių. Be to. pa
sak Pikarskio. visa ta valstijos 
pašalpa pačios krizės neišspren
džianti, kadangi iš pažadėtų 
pinigų 87.2 milijonai esą tik 
avansas sumos, pažadėtos dėl 
CTA 1974 metams.

p_,------------------- -
I • TRUMPAI

— Antano J. Rudžio Lietuviu 
radijo Famine šį šeštadienį, lie
pos 21 d.. 8—9 vai. vak. kalbės 
Pavergtų Tautų atstovai WXRT 
93.1 FM banga. Tos dienos 12 
vai. Chicagos miesto centre nuo 
Wacker Drive ir State St. įvyks

kreipia dėmesį į voką, ant ku
rio priklijuotas t-Tautos Fondo 
ženklelis su užrašu: “Lithuanian 

.Nation still under Soviet Union 
slavery’’.

1 — Juozas Biliūnas, Detroit. 
Mich., pratęsdamas prenumera
tą vieneriems metams, atsiuntė 
vajui 5 dol. Vajaus komisija 
nuoširdžiai dėkoja visiems rė
mėjams už aukas, platintojams 
už pastangas, o naujiems skai
tytojams už dėmesį ir gerą pa
vyzdį. Visus skaitytojus prašo 
remti Naujienas ir jas platinti 
darant pastangas surasti bent 
po vieną naują skaitytoją. Visi 
lietuviai yra kviečiami susipa
žinti su Naujienomis ir jas užsi
sakyti.

I — Bessie Masiliūnienė, ilga
metė Naujienų skaitytoja iš 
Bridgeporto apylinkės, susižei
dė savo namuose. Gydosi dr. 
Vileišio priežiūroje. Tokioje 
kritimo nelaimėje galėjo būti 
daug didesnis susižeidinias. Ge- 

iii kaimynai jai linki greitai pa
sveikti.

— Jonas K. Bertulis iš Brigh
ton Parko ir Anthony A. Alvis 
iš Gage Parko apylinkės baigė 
Illinois universiteto Medicinos 
mokykloj vaistininkystės moks
lus.

Tautiniu šokių Institutas, 
JAV LB Centro Valdybos pave
dimu, rengia Amerikos ir Ka
nados Tautinių šokių mokytojų 
suvažiavimą Čikagoje, š. m. lap
kričio mėn. 23—24 d. d. Suva
žiavimo metu busi išrinkta nau
ja vadovybė, aptarta 5-tosios

MECHANIC
EXPERIENCED TOP MAN 

for foreign and American cars — 
with tools. Knowledge scope ma

chine. Good pay.
Call 327-4730
NORTH SIDE

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava. 

Chicago, IIL 60632. Tel. YA 7-5980 
----- .--------- - -------

’riboje. Naujas gazu šildymas. Nau
jas garažas. Ekstra' platus lotas. — 
$36,000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. $81,000. > ; ‘

BARGENAS. 2 aukštų apartamėn- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,00Ū iri daugiau. Pa
matyk! t__

PALIKIMO MŪRAS atneša S4.000 
nuomos. Naujas gazu šildymas. --Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

M0DERNU$;15LM. MŪRASk>^3ėn- 
tralinis oro vėsinimas., Įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažis. — 
$24,000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

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

I

- . . ............... —i»~ ■

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanas 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd STe, CHICAGO
Telef. 434-4669

Y —__

MAINTENANCE SUPERVISOR 
Experienced, capable individual to 
take complete charge of printing ink 
plant maintenance. Excellent salary 

and benefits.
BOWERS PRINTING INK CO. 

2655 W. IRVING PK. 
CHICAGO, ILLINOIS

Mr. F. Venturini 539-2400

ENGINEER - DRAFTSMAN
3 to 4 years HVAC experience for 

growing Mt. Prospect firm.
Benefits include, paid vacation and 

insurance.

398-5300

AUTOMATIC
SCREW MACHINE

BROWN & SHARPE
Set up and operate. Four machine 

line. Day shift only.
Benefits and profit sharing 

$5.45 per Hour
L. D. REDMER SCREW PRODUCTS 

515 THOMAS DRIVE 
BENSENVILTF n 1 TNOIS 

Phone 595-0104

T. š. Šventės repertuaras ir ki
ti reikalai.

Prašoma visus Tautiniu šokiu v 
mokytojus suvažiavime daly
vauti. užsiregistruojant pas p. 
Ireną šilingienę. 7222 S. Whipple 
Ave.. Chicago, Ill. 60629. Tel. 
(312) HE 4-8444.

Tautiniu šokiu Institutas ± 4.

♦ Lietuvių Tauragės Klubo 
Valdyba prašo savo narius da
lyvauti Pavergtųjų tautų eise
noje. kuri įvyks šeštadienį, lie-

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

M. A. š I M K U S 
Real Rstata, Notiry Public 

INCOME TAX SERVICE_
4259 S. Maplewood. Tel. 254^7451 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareišlrimai ir 

kitoki blankai

--------— —— —

Ae G. AUTO REBUH.DKS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai 

nos nebrangios.
351K4 W. 63r4 Straat, Chicago, III. 

TK. — 776.5811
Anicetas Garb>člau«k»t, Mv

NAMŲ APŠILDYMO 
SPECIALISTAS
JOHN PUCETA

Skambinti ryte iki 8-tos valandos 
arba tarp 1 ir 3-žios 

925-4661

— Barbara M. Stankutė iš 
Marquette Parko apylinkės bai-

pos 21 d. vidudienį. Rinktis'gė National College of Educa- 
11-12 vai. prie Wacker Drive tion Evanstone. Mary A. Baluk 
tarp La Salle ir Wells gatvių, iš Argo apylinkės baigė humani-

(Pr). (tarinius mokslus. |

7 M. MŪRINIS 3 butų ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9.420 pajamų į 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. fiįrestavimas duoda 
virš 10% pelno.^^

MŪRINIS BU3RJALOW 5 kambarių, 
2 miegamų.- Labai švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas. 65-ta ir Maplew’ood.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento)

Tel. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE. '

Chicago, DI. 6t6O0. Tel.: VI 7-S447

CALIFORNIA SUPI* «RVICE 
Taiaaml auto motorai, stabdžiai, 

tun<-u|M ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA AVB.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

"NAUJIENOS' KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS




