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PHNOM PENHAS. — Kambodijoje karinė padėtis blogėja. 
Komunistai spaudžia sostinę Phnom Penhą iš visų pusių ir jau 
evakuotas kalėjimas šešios mylios į pietus nuo sostinės, nes kovos 
vyksta prie pat kalėjimo. Čia buvo laikomi politiniai kaliniai, Kam
bodžos ir šiaurės Vietnamo komunistai, patekę į nelaisvę, ir pa
prasti kriminaliniai kaliniai. Į sostinę vėl atplaukė iš Saigono 
gerai saugomas laivų konvojus su amunicija, maistu ir gazolinu. 
Amerikos lėktuvai laivus palydėjo ir jie laimingai atplaukė, nors 
komunistų jėgos laivus ir apšaudė iš abiejų Mekongo upės krantų.

Kambodijoje kalbama, kad 
Politinės Tarybos narys Sink 
Matak, buvęs generolas, vėl 
grš į karinę tarnybą. Spėjama, 
kad jam bus pavestos vyriausio 
kariuomenės vado pareigos.

Pietų Vietnamo vyriausybė 
paskolino Kambodijai, Amerikos 
ambasados spaudžiama, 20,000 
tonų ryžių. Anksčiau Kambodi- 
ja ryžius eksportuodavo, tačiau 
komunistams atkirtus kelius, ry
žių trūksta pačioje sostinėje ir 
kituose miestuose. Prezidento 
Thieu vyriausybė Saigone bijo, 
kad Kambodija nepatektų į ko
munistų rankas, nes tada tiria
mas Viet Congui gali eiti per 
Kambodijos uostus, o komunis
tų daliniai galės slapstytis pačio
je Kambodijoje.

Maistas Phnom Penhe labai 
pabrango. Ryžių tona, kuri prieš 
dvejis metus kainuodavo 140 
dol., dabar kainuoja 380 dol. Už 
maisto atgabenimą iš P. Vietna
mo laivų savininkai ima tris 
kart daugiau, nes kebas per ko
munistų užimtas vietas labai pa
vojingas. " -

Buvęs Kambodijos valdovas, 
princas Sihanoukas pareiškė 
Reuters korespondentui, kad jis 
nemėgsta Kambodijos komunis
tų — Khmer Rouge ir jie ne
mėgsta jo — Sihanouko. Jis ta
čiau kasdien turi ryšius su jų 
vadu Khieu Samphan. Khmer 
Rouge greičiausiai Sihanouką 
pakviestų į valdžią, kaip vieny
bės simbolį. Sihanoukas geriau 
norėtų matyti komunistinę, ta
čiau sąžiningą ir stiprią valdžią, 
negu dabartinius vagius ir ky
šininkus. Kambodijos komunis
tai nebūsią niekeno marionetė
mis, nei Maskvos, nei Pekino, 
nei Hanojaus.

Sihanoukas pareiškė niekada 
negyvensiąs Phnom Penhe, nes 
jo žmonės labai jį įžeidė. Jis 
gyventų 6 mėnesius Angkor 
mieste, senoje kmerų sostinėje 
— kitus šešis mėnesius jis pra
leistų Pekine, Pyongyange (šiau
rės Korėjoje) ar keliaudamas po 
pasaulį.

UŽŠALDYMAS ATŠAUKTAS, GALIMA 
LAUKTI DIDESNĖS INFLIACIJOS
WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas baigė trečiadienį 

savo paskelbtą maisto kainų užšaldymą, laikinai palikdamas jį tik 
jautienai. Panaikintos kontrolės ir sveikatos priežiūrai. Nuo rug
pjūčio 12 dienos prasidės kovos prieš infliaciją “Ketvirtoji fazė”. 
Retai kada tenka išgirsti iš Amerikos prezidento, kad “žmonių 
pasitikėjimas mūsų piniginių reikalų tvarkymu yra žemas namie 
ir užsieniuose”, l'rezidento paskelbtame pareiškime dar sakoma, 
kad “maistas yra geriausias pavyzdys, kokią žalą kontrolės pa
daro tiekimui”.. Prezidentas pripažino, kad “nėra jokio kelio, su 
kontrolėmis ar be jų, užkirsti kelią maisto kainų kilimui”.

Šie Paryžiaus apartamentiniai namai primena Amerikos ūkininku siloso bokštus, kur laikomi 
kukurūzai.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

■*- Seru Henry Jackson Wash-

ATĖNAI. -— Arabų ginkluotas 
teroristas, kuris Atėnuose ban
dė įsibrauti-į Izraelio lėktuvų 
bendrovės įstaigą, žygiui nepa
vykus, Amalia viešbutyje pagro
bė 15 žmonių ir grasino juos nu
žudyti, jei jam nebus parūpin
tas lėktuvas į kurią arabų vals
tybę. Trys arabų ambasadoriai 
asmeniškai jį prikalbino paleis
ti įkaitus ir palydėjo jį į aero
dromą.

WASHINGTONAS. — Gyny- 
, bos departamento paskelbimas, 
kad Amerikos lėktuvai dar prin
co Sihanouko laikais bombar
duodavo tiekimo kelius Karhbo- ingfone kritikavo, komentuoda- 
dijoje, iššaukė buvusio gynybos mas maisto kainų užšaldymo at- 
sekretoriaus Lairdo ir štabo vir- šaukimą, didelio kiekio javų 
šininko Wheelerio pareiškimus, pardavimą Sovietų Sąjungai. Dėl 
kad jie nieko nežinojo apie slap- .t08 “nesąmonės’ amerikiečiai tū
tą Kambodijos bombardavimą ir r®s sumokėti už maisto produk- 
raportų klastojimą. Atrodo, kad bilijoną dolerių daugiau,
princas Sihanoukas buvo susi
taręs su Amerika ir leido pulti J mėn. žada važiuoti į Kiniją. Jis 
šiaurės vietnamiečių tiekimo ke
lius, su sąlyga, kad apie tai nie
kas nesužinotų.

WASHINGTONAS. — Baltie
ji Rūmai surado liudininkus, ku
rie prisiekė, kad ir prezidento 
Johnson© laikais buvo rekorduo- 
jami Baltųjų Rūmų posėdžiai ir 
telefoniniai pasikalbėjimai. Yra 
likusių juostelių ir iš preziden
to Eisenhowerio laikų.

ATĖNAI. —: Graikijos karinė 
valdžia apkaltino ištremtą ka
ralių Konstantiną veiksmais 
prieš valstybę ir įsakė smulkiai 
surašyti visus karaliaus turtus 
Graikijoje. Vien tik žemės 
ralius turi už 250 mil. dol.

Sen. Mansfieldas rugpjūčio

ka-

pareiškė viltį, kad jam pavyks 
susitikti su Kambodijos princu 
Sihanouku, su kuriuo jis pažįsta
mas iš anksčiau.

® Egiptas uždraudė tūkstan
čiams Libijos gyventojų įžengti 
į Egiptą. Demonstracija ketino 
reikalauti Egipte abiejų valsty
bių sujungimo.

® ŠĮ šeštadienį sovietai pla
nuoja pasiųsti erdvėlaivį į 
Marso planetą. Kiti du erdvėlai
viai bus iššauti liepos 29 d.

® Prancūzijoje nuo kelio nu
važiavo Belgijos katalikų eks
kursijos autobusas su 49 piligri
mais. Tik šeši liko gyvi.

® Jeruzalės turgavietėje, kur 
buvo daug žmonių, sprogo na

mų darbo bomba. Penki asme
nys buvo sužeisti, jų tarpe 11 
metų amerikietė iš Akron, Ohio.
• Kalifornijoje policija su

ėmė apie 500 žemės ūkio darbi-

Prancūzai pagavo 
privačią jachtą

AUKLANDAS. — N. Zelan
dija pasmerkė prancūzų laivy
ną, kuris pagavęs nusitempė pri
vačią jachtą,? kuri protestavo 
prieš Prancūzijos bombų ban
dymus ir buvo įplaukusi į pran
cūzų paskelbtą įdraudžiamą zo
ną. Jacrtoj buvo 16 asmenų: du 
amerikiečiai, . penki prancūzai, 
olandas ir 8 zelandiečiai. Jų tar
pe trys moterys; j

N. Zelandijos premjeras Kirk 
pareiškė, kad jos karo laivai neis 
jachtai į pagalbą^ tačiau pa
smerkė prancūzus už “piratų 
veiksmus”. Pati Zelandijos spau
da nepritarė 16 “Fri” įgulos žy
giui. Nežiūrint vyriausybės įs
pėjimų, kelios privačios jachtos 
nuplaukė į bombų bandymo vie
tą.

C

žibalo bendroves
WASHINGTONAS. — Fede

ralinė Prekybos komisija apkal
tino Amerikos aštuonias didžiau
sias žibalo bendroves sąmokslu 
monopolizuoti naftos valymą. 
Tos bendrovės tyčia sukeldavo 
gazolino trūkumus, manipulia
vo kitus naftos produktus, siek
damos didesnių pelnų ir versda
mos amerikiečius daugiau mo
kėti už naftos produktus. Kartų 
sąmokslininkai neprileisdavo ma
žesnių bendrovių prie refinerijų 
biznio.

Apkaltintos bendrovės turi 30 
dienų atsakyti į kaltinimus. Tos 
bendrovės yra: Exxon iš New 
Yorko, Texaco iš New Yorko, 
Gulf Oil iš Pittsburgh©, Mobil 
Oil iŠ New Yorko, Standard Oil 
iš Kalifornijos, Standard Oil iš 
Čikagos, Shell Oi! iš Houstono

derybas Japonijoj
TOKIJO. — Valstybės sekre

torius Rogers vakar iš Japonijos , 
nuvyko į Pietų Korėją. Tokijo nink^ kurie pikietavo vynuogių 
jis turėjo bendrą spaudos kon-jaukus. Unijų federacijos pre
ferenciją su japonų užsienio rei
kalų ministeriu Ohira. i 
pažadėjo, kad Amerika nema 
žins kariuomenės Pietų Korėjoj 
ar Taivane, prieš tai nesusitaru
si su Japonija, šiuo metu Ame
rika laikosi nuomonės, kad Ame
rikos kariuomenė Azijoje yra 
reikalinga taikai išsaugoti.

Ohira pareiškė, kad Japoni
jos ir Amerikos bendradarbiavi
mas ekonominėje srityje yra 
svarbus visam pasauliui, nes abi 
valstybės pagamina 40% viso 
pasaulio gamybos. Tas faktas 
neša specialią atsakomybę tarp
tautiniuose finansuose, pasakė 
japonų ministeris.

Rogers pasakė, kad pasitari
mai dėl energijos šaltinių, pinigi
nių ir prekybos klausimų suda
rys puikų foną būsimam prezi
dento Nixono ir premjero Tana- 
kos susitikimui Washingtone.

- zidentas George Meany buvo su- 
Rogers su tymsterių unijos va

ldu Fitsimmons pasitarti dėl pa
dėties Kalifornijoje, kur tymste- 
riai išstūmė žemės ūkio darbi
ninkų uniją su Cesar Chavez 
priešakyje iš vynuogynų kon
traktų.

ir Atlantic Richfield iš New Yor- 
ko.

Kaltinime yra net 11 nelegalių 
metodų, kurių griebėsi minėtos 
bendrovės per 23 metus.

Afganistane šaudo 
monarchistus

NEW DELHI. — Perversmo 
vadai Afganistane sušaudė 30 
karaliaus šalininkų. Kovų me
tu žuvo 86 žmonės. Afganista
ne yra ir karaliui palankių gen
čių, kurio* kalnuose rengiasi 
kontratakai. Pačioje sostinėje 
patruliuoja tankai ir naujoji 
valdžia neturi sunkumų, tačiau 
provincijoae, Indijos žiniomis, 
daug karaliui išitiknnu genčių 
vadų ruošiasi sugrąžinti jį į sos
tą.

Naujoji valdžia su gen. Daud 
Khan priešakyje suėmė nema
žai senų parlamento, kariuome
nės ir religinių vadų.

-v. •

gaudymo darbai
WASHINGTONAS. — Gyny

bos departamentas paskelbė, 
kad 18 Amerikos laivų pasitrau
kė nuo šiaurės Vietnamo kran
tų. Minų gaudymo darbai baig
ti.

Amerikos lėktuvu išmėtytos 
minos buvo pradėtos gaudyti nuo 
vasario mėn. Darbai kainavo

i Po šio pareiškimo galima ti
kėtis, kad maisto kainos tuoj pa
kils, o taip pat jų kilimui nėra 
numatyta suvaržymų ir “ketvir
toje fazėje, po rugpjūčio 12 d. 
Pramonės gaminių kainos lieka 
užšaldytos iki rugpjūčio 12 d. 
Vėliau kiekviena pramonės ša
ka bus atskirai kontroliuojama 
ir prižiūrima, kad neperžengtų 
kilimui nustatytų ribų. Algų 
kontrolėje pakeitimų nėra. Joms 
leidžiama kilti tik 5.5% per me
tus, nors atskirais atvejais vy- 

| riausybė gali padaryti išimčių.
i

dentas skris į Camp David, kur ' "Sekančioji kontrolių fazė vy
riausybės vadinama griežta. Li- 

.----------- goninėms ir slaugymo namams
spalio mėn. bus nustatyta nau
ja kontrolių sistema, o iki to lai
ko kainos gali būti keliamos, pri
silaikant “Trečiosios fazės” var
žymų.

Naujos kontrolių taisyklės vėl 
neliečia žemės ūkio žaliavų kai
nų. Nuo■'rugpjūčio 12 d. nebus 
kontroliuojamas miško medžia
gos, faneros kainų judėjimas, 
nekontroliuojamos tokios biznio 
įmonės, kurios turi nedaugiau 
60 darbininkų.

Visas taisykles prižiūrės Pra
gyvenimo Kainų taryba ir IRS 
— pajamų mokesčių įstaiga, ku
ri gaus 1,200 naujų tarnautojų. 
Taisykles laužantieji gali būti 
baudžiami.

Iždo sekretorius Schultzas pa
reiškė, kad prezidentas toliau už
sispyręs subalansuoti biudžetą, 
kuris prasidėjo liepos 1 d. Jis 
žada išlaidų nedidinti ir išlai
kyti jas 268.7 bil. dol. ribose.

Prezidentas buvo priverstas 
atšaukti maisto kainų užšaldy
mą, nes labai sumažėjo galvijų, 
kiaulių pristatymas į skerdyk
las, kurios daug kur sumažino 
darbo jėgą. Liepos 12 d. Ameri
koje užsidarė 12 skerdyklų, su
mažėjo kiaušinių pristatymas į 
urmo sandėlius, sumažėjo malū
nų darbas.

Mėsos instituto prezidentas 
Herrel de Graff pareiškė, kad 
vyriausybės programa yra “pu
sė ant pusės”. Praeis nuo 6 mėn. 
iki metų, kol sunormalės paukš
tienos ir kiaulių gamyba, o jau
tienos bizniui truks 2-3 metai. 
Amerikos vartotojai gali atsi
minti, kad. kas pakyla, niekada 
nebenukrinta.

BETHESDA. — šiandien pre
zidentas Nixonas palieka ligoni
nę, nes jau trečiadienį gydytojai 
nustatė, kad plaučių uždegimas 
praėjo, plačiai išsivalė, tempe
ratūra tapo normali ir trečia
dienį nustota duoti vaistus.

Daktarai nurodė, kad prezi
dentas jaučiasi pavargęs ir jam i 
teks ilsėtis. Iš ligoninės prezi-!

i

Bando suvaržyti 
prezidento galias

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmai, nors žinodami, kad 
prezidentas tokį įstatymą ve
tuos priėmė įstatymo projektą, 
kuris suvaržytų prezidento tei
ses pasiųsti Amerikos karo jė
gas į kovą užjūriuose be kongre
so pritarimo. Projektas priim
tas 244 balsais prieš 170.

Priimtas. įstatymas reikalau
ja,' kad karuLprasidėįus .-prezi
dentas per 72 vai. ■praneštų'kon
gresui ir paaiškintų karo aplin
kybes. Kongresas 120 dienų lai
kotarpyje galėtų pritarti arba> 
pareikalauti karo veiksmus su
stabdyti. Tokio sustabdymo pre
zidentas negalėtų vetuoti.

Baltieji Rūmai sako, kad to
kie suvaržymai yra nekonstitu- 
ciniai ir pavojingi. Tokio įsta- 
tymo prezidentas nepąsirašy- našiu būdu rinko istorinę' me
siąs.

praleis savaitgalį.

Kiti prezidentai 
irgi rinko medžiagą 

WASHINGTONAS. — Sena
to Watergate komiteto liudinin
kui atidengus, kad prezidentas, 

j Nixonas įsakė įrengti slaptus 
įrekordavimo aparatus Bąltuose 
Rūmuose ir patyrus, kad buvo 
registruojami juostelėse visi pre

zidento telefoniniai pasikalbėji
mai, pradėta tyrinėti, ar tą patį 
darė ir kiti prezidentai. Ken
nedy bibliotekoje yra 125 posė
džių rekordavimo juostelės ir 
68 telefoninių pasikalbėjimų 
magnetofoninės juostos. Reiš- 

, kia, ir prezidentas Kennedy pa-

džiagą.
Buvęs prezidento Trumano 

karinis patarėjas atsargos gen. 
j Harry Waugham pareiškė, kad 
i prezidentas R'ooseveltas buvo

apie 18 mil. dol. Tik vieną miną 
reikėjo susprogdinti. Kitos pa
čios, iš anksto įtaisytais me-'; -----
chanizmais, nustojo veikusios lsak?s k^usytis savo artimiau- 
po tam tikro laiko. Komunistų isn-* Patarėjų ir Baltųjų Rūmų 
valstybių laivai jau 5 mėnesiai valdininkų telefoninių pasikal- 
plaukiojo į Haifongą ir kitus 7 ^e.?asikalbėj™ai’ Per’ 
Šiaurės Vietnamo uostus.

Š. Vietnamo upėse ir kanaluo
se vietnamiečiai patys turės iš
rinkti minas.

(rašyti į dokumentus, vėliau Tru- 
■mano įsakymu buvo sunaikinti.
Pats Trumanas nemėgęs jokių 
slaptų klausymų ir įsakęs panai
kinti visus slaptus mikrofonus.
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•Senato Water?*** komiteto liudininkų pa reiškimuose dažnai mini
ma Charles Colson pavardė. Jis gerokai Įsivėlęs į Waterpafe skandalą.

Libija reikalauja 
unijos su Egiptu

TRIPOLIS. — Tūkstančiai Li
bijos žmonių žygiuoja į Egiptą 
reikalauti, kad tuoj būtų su
jungtos abi valstybės — Egip
tas ir Libija į vieną valstybę. 
Egipto prezidentas kreipėsi į 
Libijos Quaddafi prašydamas 
būti “išmintingu ir tvirtu”. Li
bijos žygio organizotoriai tvirti
na, kad jie sėdės Kairo Respubli
kos aikštėje, kol bus paskelbtas 
valstybių sujungimas, žygis taip 
planuojamas, kad demonstraci
jos dalyviai turėtų pakankamai 
maisto ir gazolino, gydytojų bei 
tvarkdarių. Pirmadienį Egipte 

t švenčiama 21-ma sukaktis nuo 
karaliaus nuvertimo. Libija sa
ko, kad tas nuvertimas pradėjo 
ir Libijos revoliuciją prieš sa
vo karalių.

Egiptas šaltai žiūri į radika
liai nusiteikusių Libijos vadų no
rą susijungti su Egiptu, Libijos

Aktorius Chuck Connors 
padovanojo Brežnevui, kai tas 
lankėsi San Clemente, kaubojiš
ką skrybėlę ir du revolverius. 
Dabar sovietų konsulas San 
Francisco Vasilij Junak perdavė 
Brežnevo aktoriui atsiųstą se
novišką “samovarą” su stiklinė
mis arbatai.

kultūrinė revoliucija, Korano 
griežtas laikymasis, svaigalų 
uždraudimas, nevilioja ’jrųosai- 
kesnių ir šaltesnių egiptiečių. 
Pripažįstama, kad 100,(500 karš- 
takraujų Libijos žmpiiių atvyki
mas į Kairą gali sudaryti įvai
riausių problemų. ’ ?



GRINIUS

IV Šaulių Kultūrinės savaitės įspūdžiai
Kelionė

Lietuvių pasakoje yra kalba
ma apie tris brolius, iš kurių du 
buvo gudrūs ir vienas kvailas. 
Ir tam kvailiui vis geriausiai 
sekdavosi. Mes irgi buvome trys. 
Du spaudos darbuotojai ir vie- 

*■■ nas fotografas. Susikrovę savo 
daiktadėtes ir susėdę į “Come- 
tą”, birželio 17 d. 7:15 palikome 
Detroitą, ir išvykome į IV šau
lių kultūrinę savaitę. Tą dieną 
iš ryto dangus buvo apsiniaukęs 
ir atrodė, kad tuojau pradės ly
ti. Mūsų fotografas Kazimie
ras Sragauskas rankomis laiko 
mašinos vairą, ir mes riedame 
“Gintaro” vasarvietės link 94 
greitkeliu.

Vladas Mingėla, turėdamas 
gana gerą uoslę, pajunta gumos 
kvapą ir sako: “Iš kur čia jau- 
čiasi gumos kvapas?” Aš jam 
atsakau; “Gal čia kur nors ne
toli yra gumos fabrikas ir dėl to 
mes jaučiame gumos kvapą”. 

• Tuo tarpu K. Sragauskas žvilg
teri i rodyklę ir sako: “Motoras 
įkaitęs”. Priešais kabanti iška
ba rašo: “Texaco” gas station 
2.5 mi. Nutarėme kaip nors pa- 

- --siekti tą stotį ir ten "susitvarky
ti mašiną.

YRA GERIA LSI A DOVANA
vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as

meniškai pažinu, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Daoar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą, 
jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų, 
naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Kuko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdes 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Kuko 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, Kama 2 dol.

GAUNAMA -NAUJIENŲ A DM IN IS1 RACIJOJE

Lietuviams reikalinga literatūra

I
 Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- I 

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis.
| Čia 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. I

■ J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 1 
l paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra | 

įsryškejęs 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 

I kalbas girdėjo ir ką jai žmones pasakė. 95 psl. §1.00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

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

V Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. 49 
I psl. SI.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū- 
I nnį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio TJ ANEKDOTUS 

I 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

I čekį ar piniginę perlaidą. i
f
- - --------- - ------------- ria*

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

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

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 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.
i 3. Ą. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
įf- kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

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

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. DaiL 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., karna 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, -svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 

r - 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.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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Visai netoli nuo tos stoties 
motoras pradeda garuoti ir su
stoja. Motoras neturi vandens. 
K. Sragauską paliekame maši
noje, o mes einame į tą stotį 
gauti vandens. Pripylus van
dens, motoras veikia, bet van
duo iš jo bėga. Nuvažiuojame 
į benzino stotį, ir ten mechani
kas sutaiso mums mašiną. Mat, 
buvo trūkusi viena žarna. Pa
taisytą mašiną K. Sragauskas 
vairuoti perduoda Vladui Min- 
gėlai. Mes vėl lekiame greitkeliu 
pirmyn, ir V. Mingėla, kad at
griebtuose praleistą laiką, spau
džia kiek galima. Nežinau, ar 
mes užkerėti buvome ar jau mū
sų tokia dalia. Vladas Mingėla 
užuot vežęs mus stovyklon, įle
kia į Jacksono kelią ir pradeda 
mus vežti į Jacksono kalėjimą. 
(Jacksono mieste yra valstybės 
kalėjimas). Taip mes ir atsidū
rėme Jacksono mieste. 0 kol su
radome greitkelį ir jį pasiekia
me, užtrūko keletą minučių lai
ko. ‘'“Gintaro” vasarvietę pa
siekiame tik 11:50 ir šią ke
lionę sukorėme net per 4 vai. 
ir 35 minutes.

.Gintaro vasarvietėje

Nors buvo vidudienis ir saulė

Lietuvos Šaulię S-gos Tremtyje — Kultūrinėje Savaitėje — "Gintaro“ vasarvietėje, Union 
... Pier, Mich, iškilmingas vėliavų nuleidime*. ....

Foto K Sragausko

aukštai pakilusi ne tik švietė, 
bet ir šildė, tačiau medžių lapai 
iš po nakties lietaus dar buvo 
šlapi ir nuo jų vandens lašai var
vėjo ir visoje vasarvietėje jau
tėsi didelė drėgmė. Pirmiausia 
mus sutiko • “Gintaro” vasarvie
tės “Sargis” — vilkų veislės di
delis šuo. Jis atbėgo, apuostė ir 
savo smegenyse užregistravo, 
kaip šios vasarvietės gyventojus.- 
Protingas tai šuo. Jis savo stovy
klos gyventojus pažįsta, juos 
saugo ir tarp jų maišosi. Dieną 
ir naktį bėginėja po stovyklą ir, 
ką įtartiną pamatęs, loja ir tuo 
savo lojimu duoda ženklą, kad 
šeimininkai atkreiptų dėmesį ir 
apsižiūrėtų, kas ten jlra.

Pasitinka mus ir registracijos, 
patalpų skirstymo, vadovas Ju
lius Pocius su vasarvietės šei
mininku A. Karaičiu. Jie mums 
pasako, kad šiup metu čia yra 
suvažiavę Čikagos inžinieriai ir 
architektai su savo šeimomis ir 
mums laisvo kambario tuo tar
pu neturi. Gausime, kai iš jų 
kas nors išvažiuos namo ir pa- 
liusuos kambarį. Inžinierių ir 
architektų tarpe radome daug 
draugų ir pažįstamų ir dar to
kių, su kuriais aš net nuo Lie
tuvos laikų nebuvau susitikęs. 
Dalyvaujame mes ir jiems lai
komose pamaldose, kurias atna
šauja LZ S-gos c. v. pirmininkas 
kun. J. Vaišnys.

Po mišių greitai gavome ir 
kambarį. Jis buvo labai tamsus 
ir mums nepatiko. Sutikęs Jur
gį Janušaitį ir sakau jam: “Tu 
rašai, giri ir į padanges keli 
“Gintaro” vasarvietę, o pasiro
do, kad nėra taip gerai, kaip 
kad rašai. Medžiai šlapi ir van
duo varva nuo jų, didžiausia 
drėgmė, uodai kanda, maža meš
keriotojų ir jie nepajėgia išgau
dyti žuvų. O kambarį jau kad 
gavome! Palėpėje ir tamsu”. 
Susimetame medžių pavėsyje ir 
mes toliau diskutuojame “Gin
taro“ vasarvietės problemas.

Mūsų grupelę sudarė: LŽS 
pirmininkas kun. J. Vaišnys, SJ, 
iždininkas Jurgis Janušaitis, 
Vladas Mingėla, Kazys Sraugaus- 
kas, “Gintaro” vasarvietės šei
mininkas Algis Karaitis ir aš. 
Pirmininkas kun. J. Vaišnys iš-

Baitų Komitetas 
Skandinavijoj reikalauja

Baltijai laisvės
“The Baltic Committee in 

Scandinavia”, kuriam vadovau
ja Birger Hagard, buvo pasiun
tęs savo stebėtojus į Helsinkį, 
kai-ten buvo svarstoma būsian
čios konferencijos darbotvarkė. 
Jis paruošė memorandumą", ku
rį, be Hagardo, pasirašė latvių 
komiteto pirm. Valdemar Gin
ters, estų — pirm. Tonis Kint 
ir lietuvių; i— pirm. Valentas 
Vilkenas. *7’/ '

Jame iškeliamas Pabaltijo 
įjungimo į Sovietų Sąjungą ne
teisėtumas, reiškiama viltis, kad 
konferencija nepripažins netei
sėtos Pabaltijo valstybių oku
pacijos, ras .priemonių paveikti 
Sovietų S-gą baigti karinę Pa- 
baltij o valstybių okupaciją. Pa
žymima, kad' didelė Pabaltijo 
gyventojų dauguma laukią, kad 
konferenčija padės grąžinti Pa
baltijo tautoms visas teises ir 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
respublikų . nepriklausomybę, o;

provokuoja K. Sragauską ir, kad 
įrodytų, ar jis tinkąs būti žur
nalistu, prašo jį padaryti šios 
grupelės nuotrauką, o. pats, iž
dininko J. Janulaičio pakursty
tas, nuperka visiems po bbnkutę 
alaus. '^7 J

šeimininkas ' Ą. Karaitis, iš
važiavus Čikagos stovyklauto
jams, prižada mums kambarį 
pakeisti ir duoti, kokį mes kad 
pasirinksime. Ir mes vėliau ga
vome kambarį erdvų ir šviesų. 
Pro vieną langą matome sto
vyklos parką, o pro kitą — gra
žųjį Mičigano ežerą. Nakties 
metu ežero bapgos šniokštė, 
bangavo, ir mes sii Kazimieru 
gerai miegojome.

Sekmadienio pavakaryje “Gin
taro” vasarvietė ištuštėjo: inži
nieriai ir architektai namo iš
važiavo, o Čikagos, šauliai, ku
rie jau atvykę, grįžo Čikagon ir 
ten birželio 18 d. dalyvavo šau
lio, žurnalisto ir visuomenės vei
kėjo automobilių, nelaimėje žu
vusio Antano Stakėno laidotu
vėse. 7 - .. . .

(Bus daugiau) 

i 2:1 santykiu sutinka kovoti su 
tarša, gyvendami paprasčiau,1 
negu mokėti už ,valymą. Apie: 
3 iš 4 suaugusių sutinka mokėti 
papildomų^ mokesčius aplinkos 
kokybei pagerinti. Senesnieji,' 
moterys, žmonės su mažesnė-' 
mis pajamomis ir žmonės ma
žesniuose miestuose sutinka gy
venti paprasčiau daug daugiau, 
negu kitos grupės.

Kitas dalykas, būtent, kad 
žmonės verčiau pirktų mažiau 
arklio jėgų turintį automobilį, 
negu mokėti 100 dolerių dau
giau už mašiną be taršos.. Su
tinkantieji mokėti 100 dolerių 
daugiau už automobilį be taršos 
(29%), mieliau sutinka mokėti 
papildomus mokesčius aplinkai 
pagerinti.

Rūpinimasis aplinka šiuo me
tu yra maždaug toks pat, koks

■

buvo rasta« panašioje ąpklau- 
soje, 1969 m. Daugiau suąirū- 
pipimo rodė, kolegiją lankiu
sieji (63%'thdžiai susirūpinę), 
nęgu vidurinę^ įjuo^kl^ bai
gusieji (54% di<iziąjz susirūpi
nę) ar pradžios nlbkytlas baigu
sieji (43% didžiai susirūpinę. 
Susirūpinimas didesnis tarp gy
venančiųjų dideliuose miestuo
se (1 milijono ir daugiau), negu 
mažesniuose miestuose ir kai
muose.

Beveik pusė klausinėtoj ų pa
sisakė sutinkanti mokėti už tar
šos pašalinimą dabar (28% sa
kėsi sutinka mokėti bent $50 me
tuose), turint omenyje, ka4 pą- 

jsidarytų santaupų ateityje iš 
sųmažėjusios žalos. „ N. R.

"NAUJIENOS'^ BOLŠEVIKAMS 

•YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

Floridoje p^pyvenusi pora Vėsina karite smėlio ik ai to i tus paltus.
* * *

Itx

One Tood. reaoe« i tbe Payrol Savm« 
Plan. About three-fourths of aB Bonds 
aro purchased through, the Plan. If a 
belpKix Aroerioans eave more mouef 
than they ever dreamed they could.

That’s became the Payroll Savuos 
PGe is lodh an easy -way to save. AB 
you do is sig* up -where you work and 
the amount you specify is set aside from 
oach paycheck and used to buy UJS. 
Savings Bonds. If s the easy way to 
bdd a nest egg.

You’re got your reasons to save money. 
There’s ode greet way to do it painlessly, 
fcra the millions who are buying Bonds 

'the Payroll Šoviau Way.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, ILL 60608
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DABARTĮ 
NAUJOVĖS

AR KAM RŪPI TARŠA?

Ar amerikiečiams tikrai rūpi 
tarša? Ar rūpi tiek, kad sutik
tų mokėti už aplinkos pagerini
mą, pašyarinimąĮ ? Prieš kurį 
laiką Gallupo institutas krašto 
miškų gyvūnų federacijos pa
vedimu padarė apklausą ir su
žinojo, kad atsakymas į tuos du 
klausimus yra “taip”.

Apklausa-parodė, kad žmonės

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOJ PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSV' 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS: . \
Pr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_ $3.00
Minkštai* viršeliais tik r: , •____________ r- -Z-uv... $2.00

Dr. A. J. Gussen — 'AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. ;
Keliones po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ------------ -------------------------------------- :_______..-$1^0
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį.

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

taip pat suras kelią visoms Eu
ropos, tame skaičiuje ir Pabal- 
tijOį tautoms į. laisvų Europos 
tautų bendruomenę.

Prie memorandumo pridėtas 
Sovietų Sąjungos ir Pabaltijo 
valstybių 1920-39 m. pasirašytų 
ir“ Sovietų Sąjungos sulaužytų 
15 sutarčių sąrašas.

Minėtas komitetas specialiai 
konferencijai išleido dvi laidas 
120 psl. knygos - “The" Baltic 
Statės 1940—1972” ir ją plačiai 
paskleidė

Juu auris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CH1CAG0S LIETUVIŲ ISTORIJĄ
»

Aleksę. Ambrose Knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Uhicagos lietuvių gyvenimą ir jų. atliktus darbus. 664 psk Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija, ' r

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietųvia, pirmo* 
lietuvių Kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčiom, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokūmęntuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų - ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, Įsteigtos' mokyklos, skaityklos, ban-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Hone? Orderį ...

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu ir pasivyti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO. ILL. C060J



DR. M. ANYSAS

DR. ANYSO AIŠKINIMAS
Atsakymas į VI. Bakūno Pastabas iš tolo, įdėtas 
"Naujienose" ryšium su mano leidžiama knyga: 

Kova dėl Klaipėdos
(Tęsinys)

Ką aš galiu pakeisti, jeigu gu-
bernatorius Jonas Navakas ma
žesnio masto pasikalbėjimuose 
mėgdavo susirietęs tupėti ant jo 
kabinete esančios odinės kana
pos. Kam p. Bakūnui yra rei
kalo j j dėl to pavadinti žvėreliu? 
AŠ čia kalbu apie Navaką kaip 
žmogų, bet nepradedu klaidžio
ti žvėrių pasaulyje. Panašią pa
stabą padariau ir apie p. Tūbelį, 
kuriam bekalbant pakartotinai 
papirosas užgesdavo ir jo ran
kose esantį papirosą labai mik
liai uždegdavo jo generalinis se
kretorius Indrišiūnas. Ne aš, bet 
visi direktorijos nariai stebėjosi, 
kad gubernatorius Navakas jau 
pusryčių metu sėdėjo prie nuger
tos konjako bonkos. Tikrai mes 
neįsižeidėme, nes valandą vėliau 
mus vaišino iš kitos konjako 
bonkos prezidento adjutantas, 
ragindamas išgerti, nes lauke la
bai šalta. Aš tik pažymėjau fak
tus, kodėl p. Bakūnas daro to
kias kreivas išvadas?

šaulių Sąjunga Klaipėdos krašte

P. Bakūnas mano, kad aš kly- 
stąs savo išvedžiojimais apie

7~ -

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 psl. —______ $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl. ___________________________  $730
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — ........ ..... 2__________________  $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psL $5.50
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais vir

šeliais________ ____________ _________________ S5.00
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. ................   $3.00
P. Liūdžiuviene, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl. -------------- ------------------------ --------- ------------ $1.00
Janina Narūne, TRYS IR /IENA, jaunystės atsiminimai.

170 psL ______________________________.______ $3.00
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai___ _____________ ___________ .______  $3.00
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100

i
^^0.00

(INSURED

Mutual Federal 
avinus and Loan

-

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter Kazanauskas, President Phone 847-7747

REGULAR
^J/0 PASSBOOK

ACCOUNTPer Annum

Paid and 
Compounded 
QUARTERLY

6
 ON SAVINGS CERTIFICATES 
% OF $10,000. OR MORE 

2 YEAR MATURITY
Per Annum

NOW INSURED TO $20,000

Šaulių .Sąjungos nepopularumą 
Klaipėdos krašte. (lai p. Bakū- 
nas, joje tarnaudamas raštinin
ku, nejautė jos nepopularumą 
arba jis rašo “pro domo”. Tas 
nepopularumas lietė ir jos va
dovaujančius asmenis. Guberna
torius norėjo turėti direktorijo
je ir vieną juridiškai mokytą 
asmenį, mane. Aš stojau į di
rektoriją tik po to, kai p. Brū- 
velaitis mane įtikino, kad jo po
litika direktorijoje bus demo
kratiška. Klausiau ir guberna
torių apie direktorijos būsimą 
politiką, nes mums reikės likvi
duoti kai kuriuos Reizgio direk
torijos padarytus žygius”.; De
mokratiška, tikrai demokratiš
ka, kitaip ir negali būti”, atsa
kė gubernatorius. Aš tuo pati
kėjau, bet palikau prie jo žo
džių. Kai kiek vėliau guberna
torius norėjo savo politiką pa- 
griežtinti, jis pirmąjį pasiprie
šinimą rado pas direktorijos 
pirmininką. Šis jį ir nugalėjo 
savo kalba sausio mėn. 28 d. Mi- 
nisterių Tarybos posėdyje, kur 
p. Tūbelis Navaką pasiuntė į 
atostogas sveikatos pataisyti. Jis 
tuomet minėjo ir tos pačios nuo-

Kupranugarių kaimenė žingsniuoja Kuvaito smėlynais. Dabartiniu metu Kuvaitas 
yra pati turtingiausieji arabų valstybė Jos šeichas yra pastatęs puikius namus kiek
vienam poliečiui ir sudaręs sąlygas siekti mokslo. Fotografavo J. Kaributas, praeitais 

metais, keliaudamas Kuvaito smėlynais.

monės-' esantį valstybės preziden
tą Smetoną. Jau pati viršūnė 
buvo supratusi, kad Navako var
totos politinės priemonės kraštą- 
buvo privedusios prie galo ir jo 
tolesnis valdymas jau grasina 
Lietuvos egzistencijai.

Dėl šaulių Sąjungos nepopu- 
larumo minėjau, kad šaulys Bi- 
šovas nušovė Klaipėdos krašto 
policininką. P. Bakūnas iš sa
vo pusės pažymėjo dar kažin 
kokį Heidemaną, kurį nušovė ki
tas šaulys, vadinasi du asmenis, 
galima įsivaizduoti, kokį įspūdį 
tai darė krašte. P. Bakūnas, tur 
būt, neginčys, kad iš tų sume
timų krašte išaugo “Santaros” 
organizacija, kurioje organiza
vosi daugumas mažalietuvių. 

.Faktas, kad karo-teismas abu 
šaulius išteisino, jų repatacijos 
nepaaukštino. P. Bakūnas pats 
pažymėjo, kad Krašto Apsau
gos ministerija sumokėjo Hei- 
demano našlei 12,000 litu, kuri, 
pinigus gavusi, išvyko į Vokie
tiją. Dėl ko mokėti pinigų su
mą, jeigu šaulio elgesys buvo 
toks tvarkingas. Matyti, Kraš
to Apsaugos ministerija pabi
jojo, kad šis reikalas irgi gali 
pateikti Į jtarpjtautinį {teismą 
Haagoje, kaip Boettcherio byla.

Naują gubernatorių skiriant

Po ministerip pirmininko ku
nigo Mirono 1938 m. rudenį iš
leisto potvarkio atšaukti Tautai 
saugoti įstatymo veikimą kraš
te, kai visiškai pakriko vokiečių 
opozicija, iškilo Centro vyriau
sybėje nuomonė paskirti klaipė
diškį būsimu gubernatoriumi, 
kuris turėtų krašto reikalus su
tvarkyti. Ir aš buvau sonduo- 
jamas, ar nesutikčiau stoti gu- 
bernatūros priekin. Atsisa
kiau, sakydamas, tegu pabaigia 
tie, kurie reikalus atsakingai li- 
'gi šiol vedė. Kokias sąlygas sta
tė Viktoras Gailius, nežinau. Po 
jo paskyrimo gubernatorium jis 
man pasisakė labai optimistiš
kai. Dr. J. Sakalauskas buvo at
leistas be mano žinios. Apie tai 
gubernatūroje nebuvo kalbėta. 
Apie kokį ilgą sudarytą sąrašą 
įstaigų, kurių didlietuviški vir
šininkai turėjo būti pakeisti, ne
žinau, bent jis nebuvo aptaria
mas gubernatūroje. šitas sąra
šas įstaigų nuo Klaipėdos iki Pa
gėgių ir nuo Nidos iki Bajorų 
greičiausiai yra išgalvotas p. 
Bakūno. Aš irgi nebūčiau su
tikęs tokį sąrašą sudaryti ir at
leisti visus didlietuvius viršinin
kus, nes negalima per trumpą 
laiką atitaisyti, kas padaryta 
per ilgus 15 metų. Nebūčiau no
rėjęs matyti to triukšmo, kuris 
kiltų iš didlietuvių pusės, kai 

kalbamieji pareigūnai gautų įsa
kymą pakuoti savo valizas.

Mano atsiminimai

Mano kritikas mekena, kad aš 
normaliai negalįs pažodžiai at
siminti, ką aš kalbėjęs su gu
bernatoriumi. Norėčiau p. kri
tikui paaiškinti, kad eidamas pas 
gubernatorių, dažniausiai turė
jau paruoštus memorandumus; 
kai kuriuos gubernatorius palai
kė pateikti ministeriui pirmi
ninkui, o kopijos visuomet liko 
pas mane, kurias saugojau vė
lesniam atsitikimui. Taip pat su
minėjau ir stambesnius įvykius 
iki paskutipio laiko, nes maniau, 
kad dar kartą iškils Klaipėdos 
klausimas, kas, deja, neįvyko.

Veikalą iš turimų užrašų ir 
atminties parašiau tuojau po 
karo pabaigos Vokietijoje ir ori- 
ginalinis veikalas yra pas mane 
ir jį tik perrašau. Labai pa
prastas dalykas. Senieji kinie
čių mokslininkai sakydavo: žmo
gaus atmintis yra trumpa, bet 
aprašytas pergamentas ištve
ria tūkstančius metų”.

Lietuvos mokėjimai 
Klaipėdos kraštui

VI. Bakūnas aiškina, kad Lie
tuvos vyriausybė Į Klaipėdą dė
jusi milžiniškas sumas pinigų, 
rengdama Klaipėdą ne tik jos 
gyventojų, bet svarbiausia visos 
Lietuvos ateičiai”.

Matau, kad mano kritikui trū
ko tam tikrų pamatinių žinoji
mų. Klaipėdos kraštas, įjung
tas į Lietuvos valstybę, pagal 
konvencijos ir statuto nuostatus 
ir kai kuriuos papildymus tu
rėjo iš Centro vyriausybės gauti 
savo finansinę dalį, kuri suda
rė 12.5 procentų Lietuvos paja
mų iš bendrų muitų ir akcizo, 
nes visas sumas Centro vyriau
sybė paėmė ir iš Klaipėdos kraš
to. Mokėjimai įvyko kas ketvirtį 
metų. Jas gavo direktorija, ku
ri tas sumas pavartojo krašto 
tvarkymui. Daugiau oficialinių 
piniginių mokėjimų daryti Cen
tro vyriausybė nebuvo įpareigo
ta, išėmus kai kurių kitų minis- 
terių mokėjimus privačioms mo
kykloms bei kolonizavimo rei
kalams. Tos sumos iš pradžių 

Į buvo labai nežymios, bet vėliau 
kiek padidėjo. Į finansinę dalį 
nepateko nė vienas centras iš 
Lietuvos gyventojų sudėtų mo
kesčių.

Klaipėdos uostas buvo išim
tas iš Klaipėdos krašto kompe
tencijos, bet pavestas Centro vy
riausybei, kuri turėjo jį tvarky
ti ir užlaikyti, čia centro vy
riausybės įdėtos sumos dauge
lio metų būvyje pasiekė milijo- 
nūs, bet ji gavo ir visas čia su
rinktas pajamas. Dalis pinigų 
vėl grįžo į didžiosios Lietuvos 
žmonių kišenes, nes Klaipėdos 
uostas beveik be išimties buvo 
tvarkomas Did. Lietuvos žmo
nių, nuo viršūnių iki pat apa
čios. čia daugiausia dirbo ir 
tie Klaipėdos miestui taip įky
rėję “žemaičiai”.

Po Klaipėdos krašto atplėšo
mo buvo sudaromos piniginės 
atsiskaitymo komisijos, kuriose 
ir aš dirbau. Lietuvos komisija 
nustatė, kad Centro vyriausybė 
buvo įdėjusi Klaipėdos uoste ir 
statyboje iš viso 120,000,000 li
tų. Tai būtų 13 valdymo metais 
apie devyni milijonai litų kas
met. Negalima pasakyti, kad tai 

yra milžiniška suma. Mes gu
bernatūroje turėjome puikų pa
tyrimą, kokia taupi buvo Centro 
vyriausybės administracija, no
rint žemės pripirkti arba trobe
sius nugriauti. Klaipėdoje vaik
ščiojąs jų atstovas niekuomet 
negalėjo su miesto valdyba ir 
su privatinėmis savininkais su
sitarti, kadangi jis siūlė juo
kingai žemas kainas. Protarpiais 
ir aš buvau Į šį biznį įkinkytas. 
Centro įstaigos aiškindavo, kad 
miesto valdyba ir privatūs as
menys nenori. Centro įstaigoms 
parduoti, o šios man paaiškinda
vo, kad jos neturi jokio noro ne
parduoti, bet Centro įstaigos no
ri mokėti; juokingai mažas kai
nas. Rezultatas buvo toks: No
rėdamos įgyti (didelius' žemės 
plotus minimalinėiriis kainomis, 
min. pirmininkas Tūbelis 1937 
m. išleido Did. Lietuvos vyriau
sybės kompetencija didįjį, 3,000 
hektarų žemių nusavinimą'Klai
pėdos mieste ir apylinkėje, kuris 
įstatymas Berlyno propagandą 
beveik iš proto išvarė.. šitas did. 
Lietuvoje išleistas įstatymas ne
galiojo Klaipėdos krašte ir Ber
lynas griežtai užprotestavo. Pir
mininkas net nebandė Įstatymą 
vykdyti, ir jis liko tik ant, po
pieriaus. Taip atrodė šitų milži
niškų sumų įvestavimas Klaipė- 
don, apie ką mano kritikas taip 
išdidžiai rašo.

VI. Bakūnas toliau rašo, kad 
direktorijos pastatytoji spirito 
valykla buvusi “įsteigta Lietu
vos ūkininkų sąskaiton”. Iš kur 
jis tą melą sugalvojo? Aš savo 

Chicago, DI. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.
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PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $5,000, OR MORE 
2 YEAR MATURITY.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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 paiūpina fondus namams įsigyti.

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

1800 So. Halsted St

veikale aiškiai pasakiau, kad 
min. pirmininkas Tūbelis griež
tai atsisakė duoti pinigo varyk
los statymui arba joje dalyvau
ti stambesniu kapitalu. Norė
damas direktoriją kiek nuramin
ti, jis galiausiai sutiko duoti vie
ną spirito kontingentą, jeigu di
rektorija varyklą gali pastatyti 
savo kapitalu. Direktorijos na
riai sutiko. Gavusi atsilikusią 
dalį iš Klaipėdos miesto valdy
bos ir pirmąją finansinę dalį iš 
Centro vyriausybės, varykla bu
vo pastatyta ir dar ankstyvą pa
vasarį pradėjo sėkmingai veikti. 
Nė vienas Lietuvos ūkininkas 
nenukentėjo, atvirkščiai, ir jų 
bulvės buvo priimamos.

Pranašavimai

Mano kritikas kaip senų laikų 
pranašai pranašauja, kad ma
no atsiminimai būsią gera me
džiaga Vokietijos vakaruose te
beeinančiam “Memeler Dampf- 
bootui” ir “Tarybinei Lietuvai”, 
einančiai Klaipėdoje. Pirmuti
nis šunlapelis jau seniai yra iš 
Klaipėdos išsikraustęs ir nebe
turi ko krykštauti, nes Did. Vo
kietijos reichas jau seniai yra 
subyrėjęs į šipulius ir nustojęs 
visų savo dievintųjų vadų Hit
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• POEZIJOS VEIKALAI
Poezija-.- kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

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 svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų- ir minčių 
gelmes. >

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1, J. Ąugus+altytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for» 

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

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

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie 
t išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5 00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OP ANYKŠČIAI, Antano Baranaunko 
•Anykščiu 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., 38.00.
18. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga. 152 psl $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė* 

tiai. 92 PsL. $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl $1.00-
19. Eugeniius 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 J asas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.10.
.Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiena 

rastinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.
NAUJIENOS,

173S So. Halsted St, Chicago, HL 60608

lerio, P.ibhentropo ir tūkstančių 
kitų. Be to, jis yra nustojęs 
Klaipėdos krašto, dėl kurio bu
vo tiek triukšmauta, bet ir Ka
raliaučių su visa rytinė Vokie
tija. Klaipėdos kraštas liko su
jungtas su Lietuva, bet pateko 
į komunistinės Rusijos rankas. 
Ar aš esu kaltininkas dėl tiek 
daug nepasisekimo?

O komunistiniai laikraščiai 
apie senąją Lietuvą visą laiką 
rašė tik blogai. Nenoriu tikėti, 
kad jie aiškins, jog Sovietų Są
junga Lietuvos vyriausybei ne
padėjusi jos kovoje su Did. Vo
kietijos reichu, bet nakties me
tu su nepakenčiama nacional
socialistine reicho vyriausybe 
sudariusi slaptą sąjungą Lietu
vą papiauti. Tą ji ir įvykdžiusi. 
Lietuva dabar priklausanti ne 
nacių, bet sovietų imperijai.

Gal rusai gali krykštauti, nes 
jie Klaipėdos kraštą laimėjo, 
bet hitlerininkams nėra ko kryk
štauti, jie žaidimą praloš^,Sijo
tu procentu. • ' '
i (Pabaiga)
—■-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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70 metų ardomojo darbo
Šiomis dienomis visoje Sovietų Sąjungoje minima 

bolševikų partijos įsteigimo 70 metų sukaktis. Kada ši 
partija buvo steigiama, pačioje Rusijoje mažai kas apie 
jū žinojo, o vieną kitą dalyką žinojusieji nekreipė į tą 
įvykį reikalingo dėmesio, šiandien bolševizmas yra pa
lietęs milijonus žmonių, pavergęs visą šimtą tautų ir su
daro pavojų visai žmonijai, jeigu laisvojo pasaulio gyven
tojai nesiims reikalingų apsaugos priemonių.

Leonidas I. Brežnevas, gražiai pagerbtas Washing
tone, prieš porą savaičių iš San Clementė sakė kalbą Ame- 
rikos gyventojams, o praeitą šeštadienį jis pasakė kalbą 
Kremliun sukviestiems patiems aukščiausiems Sovietų 
Sąjungos ir komunistų partijos pareigūnams.' Sukvies
tiesiems jis aiškino, kad naujai nubrėžta partijos linija 
esanti teisinga, nes tik šitokiu būdu “sumažinus naujo 
karo pavojų” bus užtikrintas tautoms taikaus vystymosi 
galimybė ir galutinas bolševikų partijos idealų laimė
jimas.

Panašiuose susirinkimuose svarbiausią kalbą sako 
pats Brežnevas, pirmasis partijos sekretorius, bet šį 
kartą jis leido Michailui Suslovui pasakyti pagrindinę 
kalbą, liečiančią bolševikų, vėliau pasivadinusios komu
nistų partijos 70 metų istoriją. Pačioje savo kalbos pra
džioje Suslovas, pagarsėjęs partijos teoriku, susirinku
siems nurodė, kad bolševikų partija buvo įsteigta žymiai 
anksčiau, negu susirinkusieji galvoja. Oficialiai partija 
buvo įsteigta 1903 metais, kai Rusijos Socialistų Demo
kratų partija, negalėdama pačioje Rusijoje sušaukti par
tijos konferencijos, ją sušaukė Belgijoje, Briuselio mies
te. Iš Rusijos socialdemokratai legaliai ir slaptai vyko į 
Briuselį, kad galėtų aptarti partijos programos ir veiklos 
planus. Bet Briuselyje jie nepajėgė dienotvarkės punktų 
apsvarstyti ir susitarti. Susidomėjo ir Belgijos policija. 
Briuselyje pradėta konferencija buvo perkelta į Londoną.

Londone įvyko labai aštrus susikirtimas .tarp tuo
metinio partijos vado Martovo ir naujai kylančio poli
tiko Lenino. Martovas aiškino, kad socializmas turi būti 
vykdomas demokratinėmis priemonėmis, tuo tarpu Le
ninas sakė, kad reikės pasinaudoti proletariato diktatū
ra. Martovas patarė sekti Vakarų Europos socialistus 
demokratus ir naudoti legalias priemones, tuo tarpu Le
ninas, neatsisakydamas legalios veiklos, patarė imtis ir 
nelegalių priemonių. Jis patarė laužyti veikiančius įsta
tymus, prievarta pasigaminti partijos veiklai pinigų ir 
savo tikslui siekti pateisino visas priemones. Londone

JURGIS GLIAUDĄ

Lietuvos valstybės atkūrimo 
pradžia Vilniuje

10
Dabar gydytojas suprato grėsmingą 

. naktiniu svečiu reikalą. Jau žinojo, kad 
jaunieji Sleževičiai, kaip juos vadino Do
ruos motina, grįžo iš Rusijos ir gyvena pas 
motiną, jo kaimynę. Jis buvo sutikęs Do
mą, kalbėjosi su Sleževičium ir žinojo, 
kad jis yra lietuvių valdžios galva.

Gydytojui buvo vis neaišku, ar šie nak
tiniai įsibrovėliai žino, kuriame name lai
kosi Sleževičiai. Ar jie jį tiria? Ar klysta, 
ieškodami Sleževičių jo namuose?

— Kiek aš žinau, Sleževičiai yra Rusi
joje, — atsakė gydytojas.

— Ne Vilniuje?
— Kiek aš žinau, — atkakliai pakartojo 

gydytojas, — jie negrįžo iš Rusijos.
Žinojo, kad jis dėsto absurdą. Kas Vil

niuje nežinotų, kad Sleževičius yra lietu
vių valdžios galva? Bet absurdo kelias pa
gavo jį ir ėmė pildyti rizika.

Aš net nežinau, ar jie besugrįš iš Rusi
jos, — drąsiai patikino gydytojas rusiškai 
kalbantį vyrą.

— Mes norėjome pasimatyti su Sleževi
čium. — pasakė rudaūsis. — Ar čia kas 
nors dar gyvena?

— Aš ir žmona, — užtikrino medikas.

Paskutinių kelerių metų bū-1 mokratinių 
vyje vis daugiau ir daugiau gir-11
dėti balsų, kritikuojančių esa
mas lietuvių ideologines grupes 
bei kartais ir joms priklausan
čius asmenis. Pastaruoju metu 
ši kritika pasidarė jau ne de-

j minčių pasikeitimo, Svarbiausia, kad kažkodėl šis 
bet išvirto j pašaipą plūdimą. Į Antipartinis pasipiktinimas yra 

vien prieš savas, lietuviškų ideo
logines partijas, o tie patys žmo
nis liaupsina kitų tautų partines 
idėjas ir jų pritaikymą politinė-

Kaip visi nedemokratiški reiški
niai, taip ir ši jau keiksmažodžiu 
virtusi antideologinė neapykan
ta, savaime neatsirado žmonit 
sąmonėje ar pasąmonėje be priė

Leninas laimėjo, konferencijoje jo šalininkų buvo dau
giau. Jis gavo daugumą, rusiškai bolsinstvo, nuo to ir 
pasivadino bolševikais. Martovo šalininkų buvo mažiau, 
mensiwstvo, todėl socialistus demokratus vadino menše
vikais. Leninui labai daug padėjo Zinovjevas, buvęs so
cialdemokratų partijos iždininkas, Londone perbėgęs 
pas bolševikus su visu partijos iždu.

Londone Leninas būtų neturėjęs reikalingos daugu
mos, jeigu konferencijos atstovai nebūtų išvargę ilgais 
ir beprasmiais ginčais. Vieni negalėjo ilgiau užtrukti, jie 
buvo priversti grįžti į darbovietes, o kiti negalėjo pakęsti 
beprasmių aiškinimų ir ginčų. Tuo tarpu Lenino šalinin
kai ne tik diskusijose dalyvavo, bet išlaikė iki konferen
cijos pabaigos ir gavo reikalingą daugumą. Jie suskaldė 
Rusijos socialdemokratų partiją ir visą demokratinį ju
dėjimą. Suslovas, minėdamas bolševikų partijos 70 metų 
sukaktį, susirinkusiems priminė, kad sacialdemokratų 
partijos skaldymo darbas buvo pradėtas žymiai anks
čiau. Leninas, pasiryžęs naudoti darbininkus ne tik Ru
sijos, bet ir visos Europos užkariavimui, pradėjo ruoštis 
jau 1895 metais. Atvažiavęs į Petrogradą, jis įsteigė 
“Kovos sąjungą darbininkų klasei išvaduoti”. Leninui 
darbininkai ne tik tada, bet ir vėliau nerūpėjo. “Darbi
ninkų klasė” ir jos “išvadavimas” jam buvo reikalingas 
valdžiai Rusijoje pagrobti.

Leninas, pradėjęs organizuoti ištikimuosius 1895 me
tais, laimėjo 1917-tais metais. Petrograde pradėta or
ganizuoti “kovos sąjungą” jam padėjo suskaldyti Rusi
jos socialdemokratų partiją ir patraukti mažiau susipra
tusius socialistus. Antrojo pasaulinio karo metu Lenino 
šalininkams pavyko įtikinti vokiečių generalinį štabą, 
kad jis galėsiąs nuversti carą ir pagrobti valdžią rusų im
perijoje. Vokiečių pinigais Leninas leido legalius ir nele
galius laikraščius, siuntinėjo po visą Rusiją savo agen
tus ir organizavo perversmą. Patys rusai įsivedė demo
kratinę tvarką ir ėmėsi žingsnių pertvarkyti caro impe
riją, bet Leninas, ištikimų bolševikų ir neištikimų caro 
karininkų padedamas, suruošė perversmą ir pagrobė 
valdžią. Vokiečiai Lietuvos Brastoje pasirašė taikos su
tartų su Lenino valdžia ir pirmieji pasiuntė į Maskvą am
basadorių Mirbachą.

Bolševikai panaikino demokratinę santvarką Rusi
joje ir įvedė baisų policijos terorą. Komunistų partijos 
priešus šaudė be jokio teismo, vadinamus “liaudies prie
šus” siuntė prievartos darbams, iš ūkininkų atėmė žemę, 
ir pramonininkų atėmė dirbtuves. Darbininkų ir valstie
čių gyvenimas ne pagerėjo, bet pasunkėjo. Privilegijas 
gavo komunistų partijos nariai, policininkai ir kariai. Ge
rai aprengtos ir ginkluotos kariuomenės daliniai pradė
jo kaimynų užkariavimus. Pirmon eilėn rusai užkariavo 
Ukrainą, vėliau Gruziją ir kitas Kaukazo ir Azijos tau
tas. Dar vėliau komunistai pagrobė Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, prijungdami jas prie Sovietų Sąjungos. Karo me
tu jiems pavyko koją įkelti į Balkanus ir pavergti tų 
kraštų gyventojus.

Jeigu prieš 78 metus Lenino pradėtas organizuoti 
judėjimas Rusijoje būtų suprastas ir tinkamai įvertin
tas, tai šiandien viso pasaulio žmonių laisvei ir gerbū
viui nebūtų tokio didelio pavojaus.

— Taip, taip, — nutęsė staiga antrasis.
— Adresas tas pat.

— Koks adresas? — nustebo gydytojas.
— Sleževičių adresas.
— Čia niekad Sleževičius negyveno. Aš 

čia gyvenu nuo prieškarinių laikų. Aš vie
nas.

Lyg susigriebęs, jis pridūrė:
— Yra dar namelis kieme, bet seniai 

stovi tuščias.
— Kur tas namelis? — pagyvėjęs pa

klausė rusas. Gydytojas išlydėjo atėjusius 
į kiemą. Parodė jiems takelį į kiemo gilu
mą, kur toli plačiame ir tuščiame kieme, 
tūnojo žemas ir labai apleistas mūrinukas.

Vyrai lyg baidydamiesi pasalų šūvio, 
perėjo kiemą, beldėsi prie mūrinuko durų 
ir į langines. Pagaliau pamatė, įsitikino, 
kad tai tuščias negyvenamas laužas. Nu
ėjo tamsia gatve, gydytojui stebint juos 
pro langą.

Vos dingo iš akių, jis apsupo savo kak
lą ir galvą skara, parodė reikšmingas akis 
išgąsdintai žmonai ir kiemo užpakaliu nu
ėjo pas Sleževičius.

Prikėlė juos ilgai ir atsargiai bcisdama- 
sis į lango stiklą. Įleistas vidun, spalvingai 
alpasakpjo įtartiną vizitą. •

— Jūs turite pasišalinti iš šito adreso,
— reikalavo gydytojas. — Kitą kartą jie 
tikrai atras jūsų buveinę.

— Mes tai padarysime, — užtikrino Sle
ževičius.

ję ir visuomeninėje veikloje, net 
įsirašydami j jas.

Apie mūsų dalies jaunimo be- 
idėj iškurną, grindžiant jį bepar- 
tiškumo sukeltomis nuotaikomis, 
gana taikliai ir išsamiai apibū
dino teis. P, Stravinskas “Nau
jienose". Manau, kad jo tie 
straipsniai, kaip ir praeityje, 
turės teigiamos įtakos sąmonin
gumui šiame politinių nesąmo
nių bei įvairių iliuzijų laikotar
pyje.

Turint prieš akis šį nemalonų 
reiškinį, kyla klausimas, kodėl 
žmonėse tokios mintys formuo
jasi? Kas tokią antipartinę ne
apykantą skiepija? Jeigu tai 
būtų pastebima vien jaunosios 
kartos tarpe, to irgi neturėtu
me pateisinti nors nemaža dalis 
mūsų jaunosios kartos kažkodėl 
nėra linkusi puoselėti jų prose
nių bei tėvų sukurtas tradicijas. 
Betgi tas reiškinys labai paste
bimas ir senesniojoje kartoje, 
nors gal kadaise ir jie patys pri
klausė vienai ar kitai grupei, tik 
dabar nekenčiamai ir net su pa
šaipa bei pasipiktinimu apie jas 
kalba.

Tai yra karjeristinio tipo as
menys. Jie lenda į partijas tik 
vienu tikslu — dėl asmeniškos 
naudos.

Nepartinių mūsų tarpe yra 
dvi pagrindinės rūšys. Vieni, 
atvirai tariant, tad agitpropo 
kvėpti, staiga “nusivylę” viso
mis lietuvių sukurtomis ideolo
ginėmis partijomis. Kita — tai 
žmonės, kurie negali pritapti 
prie jokios ideologinės grupės, 
nes neturi nei kūrybinių suge
bėjimų, nei jaučia atsakomybės 
bei noro įjungti protą ir turimus 
sugebėjimus savo tautos laisvei 
ir gerovei kurti.

Nereikia per daug atidžiai 
žvalgytis, kad pastebėtume, jog 
mūsuose bendradarbiautojų su 
sovietais kadrą daugiausia ir su
daro tie vadinamieji partijų nu
sivylėliai bei “nepartiniai”, nes 
jie, neturėdami ką nors geres
nio pasiūlyti, atmeta savo tautie
čių dedamas pastangas, besąly
giškai sutinka su sovietų ar sve
timųjų padiktuotomis sąlygo
mis. Iš tikrųjų jie jau turi ir sa
vo partiją, ir savo ideologiją, 
bet, dangstydamiesi nepartišku- 
mu, siekia visuotinio dominavi
mo, stengdamiesi sunaikinti vi
sas demokratinras jėgas ir jų 
sudarytas bendras institucijas, 

■pvz. Vliką ir Altą.
Dabar dar jie palaiko LB, ti

kėdamiesi ten įsitvirtinti ir per 
; ą visiems diktatoriškai domi
nuoti, ir iš to ir išplaukia tikro-

Pavergtos Tautos 
ir pagarba žmogui 

Kenosha News editorialas Wis- 
consino Lietuvių Dienos ir Pa
vergtų Tautų Savaitės išvakarėse

Visas trečdalis žmonijos... dau
giau kaip 1,000,000,000 žmonių 
gyvena po komunizmo bato kul
nimi. Jie yra Pavergtosios Tau
tos, aplinkybių dėka prirakintos 
prie doktrinos, kuri nekenčia 
laisvės.

ji įvairių nesutarimų priežastis.
Is torija visiems ne kartą yra 

parodžiusi, kad vienos partijos 
diktatūra atneša tautoms ir žmo
nėms liūdną, net tragišką liki
mą. Todėl vienos partijos domi
navimui LB ar bet kur kitur, tu
rime pasipriešinti. Atsimintina, 
kad į nedemokratinį dominavi
mą linkusi partija laiko save ne
partine.

Vadinamieji nepartiečiai ne
atsiranda iš prigimties arba tė
vams pageidaujant, kaip kad es
ti su religijos tradicijos tęsiniu.

Kartais kai kurie individai 
bando jungtis prie jiems geriau
siai patinkamos ir suprantamos 
ideologijos, bet, kaip jau minė
jau, neturėdami gabumų ir ne
galėdami nieko pozityvaus duo
ti, pradeda šalintis, skelbdamie- 
si nepartiniais ir, kad neišsiduo
tų jog stokoja tikro supratimo, 
pradeda pozityvų darbą dirban
čius kritikuoti ir net pykti ant 
jų. 'Pastaruoju laiku tokie ne
partiniai pasidarė tokie įžūlūs, 
kad, kur tik bepasisuksi, vis at
siranda koks nors agitpropo pro
pagandos apdumtas žmogelis, be- 
plūstąs visas iš eilės lietuviškas 
ideologines grupes ar atskirus 
tų grupių žmones.

Jie su pasididžiavimo akcen
tuoja savo nepartiškumą, pabrėž
dami, kad jiems jokie veiksniai 
neturi teisės atstovauti, dažnais 
atvejais Vliką ir Altą ir jų vei
kėjus vadindami agitpropo nu
kaltais vardais.

Neturiu jokios intencijos ska
tinti žmones jungtis į esamas 
ideologines grupes, betgi nega
lima toleruoti, kad agitpropo su
kurtais leksikonais, o mūsiškių 
liežuviais, lietuvių ideologinės 
grupės būtų plūstamos.

Mes turime nepamiršti, kad 
beveik visos mūsų ideologinės 
partijos susikūrė dar carų oku
pacijos laikais, jos visos davė 
savo įnašą, atstatant ir kuriant 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bę.

Tauta pagal savo charakterį 
jas įkūrė. Jeigu jos nebus rei
kalingos, tai ta pati tauta ir pa
naikins be samdytų ar nesamdy
tų agitatorių.

Pirmosios bolševikų okupaci-

Tikrai sunku yra mums, ku
rie gėrimės demokratijos laisvių 
vaisiąis, net įsivaizduoti, kas ti
krumoje reiškia gyventi paverg
toje tautoje.

Pavergtosios tautos yra liudi
ninkės pastangų sunaikinti jų 
tautines kultūras, pastatyti už 
įstatymų ribų tikėjimo išpažini- 9 
mą, švietimą paversti valstybi
ne propaganda, sukolektyvinti 
nuosavybę ir beatodairiškai de
portuoti žmones į darbo vergų 
stovyklas. Yra žinoma, kaip-' 
žmonės dingo be žinios už tai, 
kad ceremonijų metu padėjo vai
niką, aprištą tautinių spalvų 
juostele.

šimtai mokytojų tose tautose 
buvo areštuoti, kadangi buvo 
skaitomi “nepatikimi politiškai”. 
Sovietų sistema sunaikino ini
ciatyvą dirbti ir kurti. Bendrai, 
žmogaus vertė tapo degraduota.

Nors visų kraštų žmonės ry
toj minės Pavergtų Tautų Sa
vaitę šv. Teresės bažnyčioje, bet 
pirmoje eilėje bus kenošiečiai iš 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
plius atstovus iš Vidurio Euro
pos, kuriuos tokie minėjimai 
pirmoje eilėje liečia.

Jų kaip pabėgėlių karti patir
tis verčia juos abejoti dėl nau
dos, kokios tikimasi šaltajam 
karui virtus atodrėkiu. Jie ne
pasitiki Rusijos premjero Brež
nevo nuoširdumu ir jie realistiš
kai klausia, ar per prekyba su 
Jungtinėmis Valstybėmis eko
nomiškai sustiprėjusi Rusija 
eventualiai neatsisuks bume
rangu mūsų pačių nenaudai.

Jų skeptiška pažiūra į even
tualų Sovietų ir Amerikos suar
tėjimą buvo kondensuota pra
eitą savaitę, kai Kenošoj gyve
nančių Lietuvoje kilusių tėvų 
sūnus Dr. Jonas Genys buvo 
areštuotas Helsinkyje, Suomijoj. 
Jis ir dar penki kiti nuvykę į 
Europos Saugumo Konferenciją, 
kurioj dalyvavo Sovietų užsienių 
reik, ministeris Gromyko, už
protestavo dėl Latvijos, Lietu
vos . ir Estijos absorbavimo į 
Sovietų Sąjungą.

Bet ne viskas yra prarasta.
Laisvės žibintas išdidžiai švie

čia tarpe pabėgėlių iš Pavergtų
jų Tautų, kurie, kaip Amerikos 
piliečiai, yra davę didelį įnašą 
mūsų progresui. Tatai teikia 
viltį persekiojamiems, kurie ne
turi būti užmiršti žmogaus erš
kėčiuotame kelyje į laisvę, žmo
gaus vertybę ir taiką.

jos metu, be abejonės ir dabar 
taip yra, žmonės visuomet sau- 
godavosi nepartinių, nes niekas 
negalėjo atspėti, kuriai partijai 
jie gali patarnauti. Reikia ne
pamiršti jų ir čia* nors čia jie 
niekam negali pakenkti, tik pa
vergtai tautai. K. Radvila

Žinojo, kad ankstų rytą išvyksta į Kau
ną. Tam užsakė vagoną Lietuvos Vyriau- 
svbei... e/

Po kelių valandų reikėjo vykdyti bau
gaus pasitraukimo planą. Gėrė arbatą, už
virtą ant piktai šnypščiančio primuso. Ap
sidairę prie durų abu išėjo į gatvę ir pasu
ko į priešingą pusę, kur*, pasak kaimyną 
gydytoją nuėjo naktiniai lankytojai. Pa
traukė “Lietuvos žinių” redakcijos kryp
timi, padarydami poros kvartalų vingį.

Ankstyviausią sausio antrosios rytą 
mieste buvo tylu. Smagiai šalo. Gatvės 
tuščios. Tamsu. *

Staiga, prie pat redakcijos namų pa
matė mažą, menkutę moterį, savo išvaiz
da panašią į skurdžią darbininkę, velkan
čią paskui save rogutes, kuriose buvo ma
tyti kelios pliauskos. Ankstyvo ryto prie
temoje moteris ir jos važma atrodė pasi
gailėtinai skurdžiai.

Kada ėjo pro ją, moteris ištarė:
— Mykolai 1
Tai buvo Bortkevičienė.
Dabar ėjo visi kartu. Jos važma — at

sišaukimai į lietuvius. Atsišaukimai gulė
jo po pliauskomis. Vežė juos į punktą, iš 
kur tups atsišaukimus platins mieste ir 
apylinkėje. .

Visi trys žengė kartu iki netoli geležin
kelio stoties. Eiti buvo patogu: Sleževi
čius galėjo padėti lagaminą ant rogių ir 
traukė pliauskas, lagaminą ir atsišauki

mus.
Tai buvo savotiškas, gal klasikinės 

konspiracijos vaizdas, kada visi trys ėjo 
tuščiomis Vilniaus gatvėmis, kur jau ne 
bebuvo vokiškų patrulių, o lenkai ir bol
ševikai dar nesuskubo ištiesti savo kontro
lės.

Kai kur šaligatvyje sniegas buvo nu
pūstas, ir rogių pavažos girgždėjo, trau
kiamos per pliką betoną.

Už kelių kvartalų šiapus stoties Bortke
vičienė nuėjo savo keliu.

— Duok žinią, kai atvyksi, kaip ten 
seksis? — pasakė Bortkevičienė tokiu pap
rastu tonu, tartum Sleževičiaus kelionėje 
nebuvo rizikos, avantiūros ir pavojų.

Kaip ir prieškariniais laikais, sėdo ke
leivis į pirmos klasės vagoną ir po poros 
valandų jau išlipo Kauno perone.

(Pabaiga)

Skaitykite ir platinkite
Dienraitį
“NAUJIENAS*

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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Dr. V. Didžiuiliui 75 metai
Australijoje gyvenąs klaipė

diškis dr. Valteris Didžys su
laukė 75 m. amžiaus.

Tai signataras 1918 m. lap
kričio 18 d. Tilžės akto, kuriuo 
Mažoji Lietuva nutarta atskirti 
nuo Vokietijos ir prijungti prie 
Lietuvos.

1924 m. persikėlęs iš Prūsijos 
į Klaipėdą, įsijungė į lietuvių 
veiklą — vadovavo Klaipėdos lie
tuvių gydytojų draugijai, dirbo 
kultūros draugijos “Aukuro” 
valdyboje, mokyklų draugijos 
valdyboje, Klaipėdos jachtklube.

•Po karo atsikūrus Vokietijoje 
Maž. Lietuvos Tarybai, dirbo jo
je kaip vicapirmininkas. Nusi- 
kėlęs į Australiją, įsijungė į Ben
druomenę ir Maž. Lietuvos Bi
čiulių draugiją. Dažnas paskai
tininkas, stambus Melbourne Lie
tuvių Namų aukotojas ir amži
nasis garbės narys.

• Wolterui kartą buvo pasa
kyta:

— Tamstos knygos yra pa
smerktos sudeginimui.

— Tuo geriau. Su mano kny
gomis tas pat kai su kaštanais. 
Kuo geriau iškepti, tuo geriau 
parsiduoda.
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Septyni atsakingi: 
už transport ariją: 
Dėl Dlinojaus legislature)s ne

veiklumo, teisingiau sakant, dėl 
kai kurių lyderių tarpusaviu er
gelių ir nesutarimų, nebe tūks
tančiai, bet šimtai tūkstan
čių žmonių pačioje Chicagoje ir 
visoje metropolinėje srityje jau 
kelinti metai kenčia susisiekimo 
(transportacijos) krizę. Kas
kart labiau retinamos traukinė
lių ir autobusų susisiekimo li
nijos pačiame mieste, o su prie
miesčiai vietomis visiškai nu
trauktas autobusų kursavimas.

Pavyzdžiui, yra viena labai 
gyva ir svarbi susisiekimo arte
rija ilgąja Archer Avenue, ku
ri prasidėjusi pačiame miesto 
centre praeina tokius apgyven
tus miestelius kaip Argo, Jus
tice, Willow Springs, Lemont 
iki pat Joliet, bet autobusų su
sisiekimas yra veik visiškai su- 
paraližuotas. Bluebird ir jos

Rat: Gi 34X73

DR. W. E1S1N - EiSINAS 
AKUŠERIJĄ ir moterų ligos 
winekologine chirurgija 

*132 So. Kadzia Ava., WA 5-2470 
ralando* pagal susitarimą. Jei ueat- 

sidepxa, skambinti Mi 3-0001.

DR. NINA KRAUCEL - 
KR1AUCEUUNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ uiGOS 
4132 Šo. KEDZ1E AVĖ.

Talat. WA 5-2470.
Neatsiliepus. — skambinti 

471-0225,
Valandos pajai susitarimą.

Ofise tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
xazidanetjos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta- 
dipniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta._______ _

.-RANK FLECKAS
ČPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71st St. — TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses’*.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

...................... - 'I 1 ............   r—

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofiso 2750 West 71 st St. 
TeU 725-82*6

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

uždaryta.
Rez. te L: WA 5-3099

------------—------ ----- ------ ----------- , _.. ILJJ. —— .1 ---- -

GELHS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GėLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R.ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063
ž.,., —■■ ' -----

GĖLININKAS
(PUTRAMENf AS)

Ilinksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 So. Harlem Ave. — 516-1220

yietą perėmusiai kažkokiai kitai 
neaiškiai “kompanijai” aupaaa. 
vus, tą. liniją perėmė Trailways 
kompanija, kuri darbo dienomis 
nuo pirmadienio iki penktadie
nio ta Unija paleidžia po keletą 
autobusų, bet šeštadieniais tik 
po vieną :ir ta pati labai neti
kusiu laiku, o sekmadieniais 
joks autobusas nebekursuoja! 
Dėl to labai nukenčia įvairių ka
pinių lankytojai.

Nebe visi, ypač paskutiniais 
laikais, begali įsigyti savo au- 
tombbilius, o kas nežino, kad 
Amerikoje žmogus be automobi
lio yra blogiau kaip be kojų. To
kių “bekojų” vis daugiau ma
tyti pėsčiomis plunkščiant kelių 
tarpą nuo paskutinio CTA au
tobuso sustojimo Argo mieste
lyj ę iki Resurrection, Bethania, 
Lietuvių Tautinių, Archer ir ki
tų kapinių išilgai tą liniją... Jei 
transportacijos priemonės nėra 
skirtos žmonėms tarnauti, tai 
kam jos yra skirtos?

Legislatures atstovams ir se
natoriams nieko nenutarus iki 
ateinančio spalio mėnesio išsi
skirsčius- atostogų, CTA nega
vusi subsidiljų rengia dar di
desnį transportacijos sumažini
mą, taip kad be nuosavo auto
mobilio ar taksi ne tik už mies
to, bet ir pačiame mieste ne
bebus įmanoma iš savo bloko 
toliau nukeliauti...

Septynių Chicagos organiza
cijų prezidentai ir direktoriai pa
skelbė Chicago Tribune liepos 
18 d. nr. atsišaukimą į “sep
tynis didžiuosius”, kad jie liau
tųsi savo tarpe “bikeriavę”, o 
skubiai ir rimtai imtųsi gelbėti 
masinę transportaciją, mieste ir 
priemiesčiuose. Tie septyni iš
vardinti yra: gubernatorius 
Walker, meras Daley, Atstovų 
buto pirmininkas Robert Blair, 
Senato pirm. William Harris, 
senatorius Cecil Partee ir atsto
vai Gerald Shea ir Clyde Choate. 
“Mes patariame, kad šie lyde
riai piliečių didesniam labui pa
mirštų savo partizanavimus”, 
skatinama atsišaukime.

Geriausiai paveiktų tuos lyde
rius pagrasinimas, kad piliečių 
didesniam labui piliečiai tokių 
lyderių daugiau neberinks! Jpr

ną žjnugij, ku0 |>uvo pagautas 
laukuose pasiimant kviečių 
varpų arba kviečių grūdų san
dėliuose. Javų nuėmimo metu 
Maskva išsiuntė į Ukrainą 
tūkstančius komunistų agentų, 
komsainolo narių ir Raudono
sios armijos bei GPU agentų 
dalinių su įsakymu jėga kon
fiskuoti visokius maisto pro
duktus. Toks visuotinio geno
cido veiksmas pasiekė to, kad 
sekantį pavasarį ir 1933 metų 
vasarą visoje Ukrainoje prasi
dėjo visuotinis badas ir žmo
nės kaimuose pradėjo tūkstan
čiais mirti badu. Kurie dar pa
jėgė, pradėjo bėgti į miestus, 
tikėdami ten maisto rasti, ir 
jo neradę vėl tūkstančiai mirė 
Kijevo, Charkovo, Odesos ir 
kituose Ukrainos miestuose. 
Nuo komunistų sąmoningai su
kelto bado tuo metu Ukrainoje 
mirė badu 7 milijonai žmonių 
— vyrų, moterų ir vaikų.

Tautų Sąjungos Aukščiau
sioji Taryba ir Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius Genevoje, 
taip pat visos eilės valstybių 
parlamentai pasmerkė Sovie
tų rėžimą dėl Suplanuoto uk
rainiečių tautos žudymo, bet 
komunistai dėl to nė kiek ne
sijaudino, ir komunizmas 
nuo 1933 metų esmėje nė kiek 
nėra pasikeitęs, ką savo dalia 
patiria visos jų pavergtos tau
tos. Vien pernai sovietai Uk
rainoje areštavo 100 žymes
niųjų Ukrainos mokslininkų 
ir intelektualų; tą patį vykdo 
Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, 
Gudijoje, Armėnijoje, Azerbei- 
džane ir Turkestane.

arba Sąjūdžio pareigūnų* inž- 
R. Kudukį ir J. Stempuiį.

ALT Cleveland© skyr, v<*bG

Baigė eksperimentus 
su komunija vaikams
Vatikanas įsakė baigti eks

perimentus su komunijos dali
nimu vaikams. Eksperimen
tai buvo tokie, kad vaikams 
buvo leista duoti komuniją dar 
neatlikus pirmosios išpažinties. 
Tas Vatikano įsakas palies 461 
parapijas Chicagos arkidioce- 
zijoje. Vatikanas šiomis die
nomis kreipėsi į viso pasaulio 
katalikų vyskupus, įsakyda
mas baigti eksperimentinę prak 
tiką, kuri įvairiais pastorali
niais sumetimais buvo pradė
ta prieš daugiau kaip dvejus 
metus. Buvo išvedama, kad 
asmuo neprivalo eiti išpažin
ties prieš eidamas prie komu
nijos, jei tas asmuo nėra pa
daręs nuodėmės.

Gavusi per vyskupą James 
Rausch tokį Vatikano potvarkį, 
Chicagos arkidiocezija prane
šė, 'kad tas eksperimentas būva 
praktikuojamas bent pusėje visų 
parapijų, bet tučtuojau bus 
sustabdytas.
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Pathuiiausiose dienoto ateis baisūs (pavojingi) laikai. Bus žmonės 
Įidevėjai, pordr<ws».. mylinti geidulius daugiau kaip Dieva.

o o o

Tikras Krikščionis netur būti "perdrąsus” nei prieštaraująs, bet jo pa
sišventimas ir atsidavimas Dievui, prilyginimo prasmėje, atkirto jam galvą. 
Jis pražudė savo galvą, išsižadėjo savo valios ir savo dalykų, ir pasižadėjo 
būti Kristaus kūno nanu; nuo tos valandos jis visai pasidavė save Jėzui, kur
sai yra jo Galva, kontrolė... Todėl tikras Krikščionis visuose gyvenimo 
reikaluose, kaip laiminguose taip ir sunkiuose ir mėginančiuose, yra paduo
tas jo Galvai ir reikalauja jo vadovystės, kad Jėzus pamokintų jį ką sakyti 
ir ką daryti ir kaip valdyti visas savo mintis, kad jos būtų sutikmėje su 
Dievo ir Kristaus valia.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekrienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi "Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašyk ta tokiu adresu: F. Zavlst, 3715 W. 66th St. Chicago, Illinois 60629

SV. RASTO TYRINtTOJAI

TĖVAS IR SONUS
MAKQUETTE FUNERAL HOME

<5===.
MOVING

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
823 West 34 Place

TeL: Frontier 6-1882
V.... .....  ■■ ......

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

40 metų sukaktis 
nuo Ukrainos bado

Rusų komunistai 1932 - 1933 m.
Ukrainoje badu išmarino 

7 milijonus žmonių
Wisconsin© Ukrainiečiu Ko

miteto pirmininkas Dr. Alex 
Cybriwsky savo kalboje per

CLEVELAND, OHIO
Pavergtųjų Tautų Savaitės 

minėjimas Clevelande
Clevelando Tautybių Sąjūdžio 

rengiamas paminėjimas įvyksta 
pirmadienį, liepos mėn. 23 d. Su
sirenkama 7 vai. vakare aikštėje 
tarp centrinės miesto bibliotekos 
ii* St. Clair Ave (Į vakarus nuo 
East 6-os gatvės).

7:30 vai. buš žygiuojama į 
miesto rotušę, Jcur įvyks susi
rinkimas su kalbomis, trumpa 
menine dalimi ir rezoliucijos 
priėmimu.

ALT Cleveland© skyrius pra
šo organizacijas ir visus Cleve
land© ir apylinkių lietuvius skait
lingai dalyvauti.

Dėl smulkesnių informacijų 
prašoma kreiptis Į ALT skyriaus 
vicepirm. A. Jonaitį (531-4608)

Spaudimas į Baltus
David John Plesic iš Ogden 

Dunes, Ind. rašo Chicago Tri
bune: Būtų žingeidu žinoti, ko 
kie interesai buvo pagrinde 
suėmimo Helsinkyje laisvojo 
pasaulio lietuvių, latvių ir es
tų, taikingu būdu bandžiusių 
painformuoti diplomatus Eu
ropos saugumo konferencijoje 
apie sunkius gyvenimo faktus 
rusų okupuotose Pabaltijo vals
tybėse?

Rusai tikisi tą konferenciją 
išnaudoti, kad galėtų gauti 
pasaulio politikų pritarimą 
akiplėšiškai nežmoniškam prieš 
33 metus padarytam buvushi 
pasiturinčių, demokratinių Lie 
tuvos, Latvijos ir Estijos res
publikų inkorporavimui.

Vakarams vra moraliai ža
linga talkininkauti Rusijos ti- 
ranijai, jos pastangose sunair 
kinti meilę laisvei, kuri skati
na Pabaltijo tautas SSSR ribo
se ir už jos ribij ieškotis pa
galbos atgauti feavo teisei — 
asmeninę laisvę nuo rusi) im
perializmo.

įdomu, ką Nixonas pasakė 
Brežnevui dėl žmogaus teisių 
žiauraus nuslopinimo tose tri
jose Sovietų agresijos aukose?

2533 W. 71st Street
Telet.: GKovehiH 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

»*ndr« praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629
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Wisconsino Lietuviu Diena ’ c c

praeitą sekmadienį, liepos 15 
d. pateikė sukrečiančių faktų, 
kokių kančių nuo bolševikų 
daugiau kaip pusę šimto metų 
kenčia rusams artimai gimi
ninga ukrainiečių tauta dėl to, 
kad nori būti laisva ir puoselė
ti savo tautinę kultūrą.

Prieš 40 metų, 1932 m. rug
pjūčio mėnesį, Kremliaus įsa
kymu. komunistinė Ukrainos 
valdžia išleido < drakonišką 
įsaką šaudyti vietoje kiekvie-

You and your pet
ByTED KAVANAUGH, DIRECTOR, 

ALPO PET NEWS BUREAU

June is Cat and Kitten Month
t No. one knows why, but it 
rains more cats than dogs this 
time of the year.

Every spring, animal shel
ters have many kittens avail
able for adoption. To help find 
homes for these winsome or
phans, the Pet Food Institute 
has declared June as Cat and 
Kitten Month. This is the 
ideal time to get a kitten if

. . . Have a veterinarian give 
the kitten its first physical 
checkup and vaccinations. 
After that, annual booster 
shots are necessary so mark 
your calendar.

Feeding Your Cat
Cats are notoriously finicky 

eaters and like day-to-day va
riety. Fortunately, starting

-•

MODEKN1SKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

................—-------- (
AMBULANCE 
PATARNAVI. 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
★

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS

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

24M WEST 71st STREET 
Ofise teJef^ HEmlock 4-2123 
Redd. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.
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Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

----- - —---------------------- —---------------- ------- ----- -------------

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

VaL: 9__4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2350 West G3rd St., Chicago, HL 60629 

Telef.: PRospocf 6-5084

- -.... - -

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate
J. B. KONČIAUS knyga

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

naujienas

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu: -

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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the children have been beg
ging for a pet.
j A cat earns its keep as a 
monsętrap, a playmate and a 
pet that is clean, well man
nered and quietly affectionate. 
They are very easy to care 
for and adapt equally well to 
apartment living or suburban 
life. And taking care of a pet 
helps children develop a sense 
of responsibility.

At first, the children may 
need help from you in caring 
for a new kitten. To help you 
teach them- a free, fact-filled 
booklet entitled “Cat and Kit
ten Care” is available from 
Pet Food Institute, 111 E. 
Wacker Dr.. Chicago, Illinois 
60601. Enclose a stamped, self- 
addressed No. 10 envelope.

Meanwhile, here are a few 
tips to get you started. . • - 
Your kitten may be fright
ened when he first arrives in 
his new home. Don’t rush 
him. Give him time to ex
plore by himaett Teach your 
children that an animal is a 
Mving, feeling creature, not a 
toy; and that all animals 
should be handled gently and 
affectionately.
. . . Kittens ąre easily house- 
hroken. Simply fin a shallow 
pan with cat IftteY you buy at 
the store, plane it in an out- 
of-the way corner and show 
him wher^ it is. Watch him 
cioAely the first day or two. 
Each time he awakens from 
a nap and after each feeding, 
put btaa in the pan. <

your kitten out right is both 
easy and economical these 
days with the wide range of 
cat foods on the market. 
Canned food is more popular 
because of its variety and 
convenient size.

Some cat foods are fortified 
to combine the desired high 
protein content with the es
sential vitamins and minerals 
your cat is known to need for 
a balanced diet

Some others, however, are 
not complete diets; these are 
boat used as -snaelęs or mlxęr?.

But you dpnl have to guess 
which Is which. Just read the 
labels. A complete list of In
gredients and guaranteed 
analysis are listed for your 
guidance.

KomembeT, your pet’s best 
frteod h the ve^rinarlajel

3307 So. LITUANTCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. 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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Rl. 974-4410

3 ? v u P; J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
S — NAUJIINOS, CHICAGO 8, ILL— FRIDAY, JULY 20, 1973



Cicero Lietuviu Respublikonų grupė prieš išvažiuojant į Washingtona birželio 22 dieną 
susirinkę prie Šv. Antano parapijos salės, 15th Street ir SOth Avenue. Life photo

vergtųjų tautų eisenoje su tau
tiniais rubais. Praėjusiame sek
madienyje ši grupė dalyvavo 
Wisconsin Lietuvių Dienoje Ke- 
noslioje.

* — Pavergtųjų Tautų savaitės 
skelbimo 15 metų sukakties pa
minėjimas įvyks uždegant Lais
vės Liepsną Civic Center Plazo- 
je. Liepsną uždegs Cliarles At
kins, 1952 m. olimpiados bokso 
čempionas, kuris auksinį me
dalį laimėjo nugalėdamas So
vietų Rusiją. Paradas prasidės 
12 vai. Lietuviai renkasi Wac
ker Drive ir Wells Street ryti
niame kampe. Visi prašomi da
lyvauti.

j — Pavergtųjų tautų asvaitės 
proga Chicagos meras Richard 
J. Daley paskelbė specialią pro
klamaciją, kuri buvo įteikta pa-

CICERO LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA
48 lietuviai respublikonai nuvykę į Washingtona 
piketavo Baltuosius Rūmus ir sovietų ambasadų

Cicero Life ilgokame prane- 
nešime iš JAV sostinės Wa- 
shingtono aprašo kaip grupė 
Cicero gyventojų — 18 lietu
viai nukeliavę į Washingtoną 
tuo metu kai ten viešėjo sovie
tų komunistų vadas Leonidas 
Brežnevas, piketavo Baltuo
sius Rūmus ir sovietu ambasa
dą, reikalaudami, kad už Ame
rikos teikiamą maistą bei kito
kias gėrybes būtų grąžinta 
laisvė sovietų pavergtai Lietu
vai.

Prie sovietų ambasados įvy
ko susirėmimas (žodžiais) su 
rusų agentais, atėjusiais iš so
vietų ambasados. “Rusų agen
tai mėgino infiltruoti į mūsų 
demonstraciją ir aš turėjau 
Washingtono policijos papra
šyti sudrausti porą tokių agen
tų, kitaip būtų įvykę smurto 
veiksmų”, pasakė grupės va
das Šumanas.

Ciceriečiai lietuviai Washing 
tone visą dieną turėjo daug dar
bo, įteikiant laiškus Nixono' ir 
Brežnevo padėjėjams, Kongre

Prof. Vaclovo Biržiškos
S E N Ų J Ų 1.1 E T Ų VI Š K Ų 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.80, o kietuose 

viršeliuose už $6.01.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu: 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

- ' ................. ..................... ........................■— ............................. .. ......... . .....— „—   — —
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60603. — Tel. 254-3320 

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

V. VALANTINAS 
________________ ______________________________________________________________________—-------- - - ________________________________________________ —............. ■ _

nės prezidentą stambiai pafi-, 
nansavo”. Stone dar pasakė,IT 
kad Watergate bala ir Nixono ' 
nemokėjimas “akylai sekti ko 
gali laukti iš savo pasitikėtų 
padėjėjų pusės yra ta priežas-I 
tis, kuri prezidentą šiandien 
paguldė į ligoninę”. . . 

- -----------------------------------
TRUMPAI

J. A D G U S T A I T I S

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gave pinigus, tuojau knygų pasiųsime.

— L. B. Cicero Apylinkės lie
tuviai visi dalyvauja Pavergtų 
Tautų protesto demonstracijoje J 
kuri įvyks š. m. liepos mėn. 21 , 
d., šeštadienį. Chicagos mieštoj 
centre. Susirinkimo punktas: i 
Wells ir Wacker gatvių rytinia
me kampe. Susirinkimo laikas: 
11:30 vai. Eisenoje lietuvių 16 
Nr.

— Prie Nepriklausomos Lie
tuvos Prezidentų: Aleksandro 
Stulginskio ir Dr. Kazio Gri
niaus eglių. International Friend
ship Garden. Michigan City. In
diana, paminkliukai jau pasta
tyti. Jų iškilmingas atidengi
mas įvyks š. m. rugpjūčio mėn. 
antroje pusėje.

— Lietuvių tautinių šokių gru
pė žilvitis, vadovaujama Van
dos Stankienės ir administruo
jama Mažeikienės, dalyvaus Pa-

so komisijos, svarstančios pre
kybos su sovietais klausimus 
nariams, susitikdami su kon- 
gresmanu Harold Collier ir 
kt.

Lietuviai pareikalavo sovie
tų. kolonija paverstai ir pa
vergtai Lietuvai laisvės apsis
pręsti, pašalinti varžtus ne vien 
tik žydams, bet ir visoms So
vietų tautinėms mažumoms, 
taip pat liautis persekiojus re- 
ligiją.

Cicero lietuvių grupė taip 
pat reikalavo, kad lietuvis jū
rininkas Simas Kudirka, kurs 
bandė pabėgti iš sovietų laivo, 
buvo Amerikos pakraščių sar
gybos grąžintas sovietams, bū
tų paleistas iš sovietų kalėji
mų in jam būtų leista išvykti iš 
Sovietų Sąjungos. Šumanas 
pasakė, kad Kudirkos išlaisvi
nimo reikalu kongresmanas 
Collier matėsi su Nixonu ir yra 
tikras, kad ryšium su planuo
jamu Nixono vizitu į SSSR 
ateinanti rudenį Kudirka gali 
būti išlaisvintas.

Ciceriečiai lietuviai taip pat vergtųjų tautų atstovams. Jų 
pareikalavo, kad sovietai su- ,arPe buvo iMietuvių atstovai, 
mažintų savo plėšiškus muitus Pavergtųjų tautų proklamaciją 
siuntiniams, kuriuos Ameri- taiP Pat Paskelbė ir Illinois vais
kus lietuviai nori siųsti savo Į'j°s akstov^ rūmai. Rezoliuciją 
giminėms ir artimiems oku- iąešė Jacob “Jolm Wolf iš 11 
puotoje Lietuvoje. Jungtinės distrikto.
Valstybės nuo siuntinių iš So-! _ Sekmadienį adv. Charles P. 
vietų Sąjungos jokio muito ne- Kai kalbės Lietuvių Televizijoje 
,,na- apie testamentų rašymą, kad pa-

Lietuvių vizito rezultate Mr. likinias neatitektL^ į rusų ran- 
Collier padarė pareiškimą, kurs
buvo atspausdintas Congres-' — LB Marquette Parko apy- 
sional Recorde, pakartojant, linkės valdyba dalyvaus Paverg- 
jog “Our nation has never re- tytų tautų eisenoje su savo vė- 
cognized the conquest of Lit- Kavomis. Apylinkėje 'gyveną 
huania... and I hope it never lietuviai prašomi eisenoje da- 
will. Mūsų valstybė niekuo- b’vauti ir susiburti prie mar- 
met nepripažino Lietuvos už- ketpai’kiečių vėliavų.
grobimo ir tikiu, kad niekuo- į — Ponia Anna Malakauskas 
met nepripažins. Tie lietuviai, Marquette Parko apylinkės, 
kurie liko neištremti ir neišžu- prieš išvykdama vasaros metui į 
dyti, niekuomet nesutiko, kad Arizonos valstiją, aplankė Nau
jų kraštas būtų absorbuotas į jienas pratęsti prenumeratą ir 
Sovietų Imperiją... Kaip ir jų palinkėti visiems bendradar- 
draugai bei giminės užjūryje, biams geros kloties. Ta proga 
jie tiki ir meldžiasi, idant ko-ji Įteikė vajui 5 doL auką.
munizmo pragaras susilauktų 
galo kaip jo susilaukė nacio
nalizmo pragaras”.

Gera valdžia kaštuoja
Multimilionierius Clement 

Stone, gyvenantis Chicagos 
priemiestyje Winnetka, pasi
kalbėjime su Tribune reporte
riu atvirai ir aiškiai pasakė, 
kad Nixono 1968 ir 1972 metu 
rinkimų kompanijoms jis pa
aukojo penkis milijonus dole
rių. kadangi buvo tikras, kad 
Nixonas “pakeis istorijos kur
są”.

Stone pasakė, kad jis nie
kuomet iš Baltųjų Rūmų ne
prašė ir negavo jokių malonių 
už prezidentui suteiktą para
mą ir kad visas jo interesas bu
vo padėti Įvesti Washingtone 
gerą valdžią.

Atvirai kalbant aš nemanau, 
kad mes (Stone ir jo žmona) 
buvorii pradininkai, kad žmo-

Į — Ponia P. Preidis iš Brigh
ton Parko apylinkės susižeidė 
frankas, todėl visai vasarai iš-
vyko pas savo sūnų Į Fox Lake, 

411- Anksčiau ji pirkdavo Nau
jienas paskirais numeriais. Da
bar ji jas užsiprenumeravo, nes 
teisingai vienas skaitytojas ka
daise rašė, kad “be Naujienų esi 
be naujienų”.

— Mykolas Vitkus, Detroit, 
Mich., teigiamai atsiliepė į pla
tinimo bei naujų skaitytojų va
jų ir detroitiškio platintojo pas
tangas, užsisakydamas Naujie
nas. Vajaus komisija nuošir
džiai dėkoja rėmėjams už au
kas, platintojams už pastangas 
ir naujiems skaitytojams už dė
mesį. Visi skaitytojai yra pra
šomi remti Naujienas ir jas 
platinti, darant pastangas suras- 

i ti bent po vieną naują skaityto
ją. Visi lietuviai yra kviečiami 
susipažinti su ^Naujienomis ir 
jas užsisakyti.

Šioje nuotraukoje matome padidintą 
degtuko galvutę, o ant jos G. E. paga
mintą lemputę, kuri daug naudojama 
komputeriuose ir skaičiavimo maši

nose.

HELP WANTED — MALE 
Oarblninkv Reikia

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
Ask for Mr. BILINSKI 

65M7Č0

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.

WESC0 PRODUCTS 
1333 So. CICERO 

Ask for Mr. BILINSKI 
656.-6700

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

Good salary.
Apply in person between 

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

9012 COMMERCIAL

ENGINE LATHE 
OPERATOR

MUST BE EXPERIENCED 
M.E.C. CORPORATION
1546 N. MANNHEIM RD. 

STONE PARK 
626-4085

ENGINEER - DRAFTSMAN
3 to 4 years HVAC experience for 

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

insurance.

398-5300

HELP WANTED — FHFAALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY — GAL FRIDAY 
Must be able to take shorthand, tran
scribe from dictating macihne, tvpe. 
well and be walling 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

An Equal Opportunity Employer

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

increases. Call Mr. ALLAN at 
441-5625 

for appointment.

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

KEYPINCH OPERATOR 
1st or 2nd shift, high pay. good 

benefits, flexible hrs. 
Harlem and Armitage.

Call JANE at 
237-9125

RENTING IN GENERAL, 
Nuomos

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

ding.

— Jonas Jasaitis, JAV LB Ta
rybos narys, tvarkys lietuvių 
grupę Pavergtųjų tautų savaitės 
eisenoje. šiemetinis savaitės 
minėjimas yra 15-tasis. J. Ja
saitis. tuolaikinis Chicagos LB 
apygardos pirmininkas, lietu
vius atstovavo pirmajame Pa
vergtųjų tautų savaitės minėji
mo komitete ir kartu su Chica
gos Lietuvių Tarybos pirminin
ke Eufrozina Mikužiūlc organi
zavo lietuvių dalyvavimą. Visi 
lietuviai kviečiami eisenoje da
lyvauti. Organizacijos prašo
mos dalyvauti su vėliavomis. 
Eisenos pradžia 12 vai. Lietu
viai renkasi Wacker ir Wells 
St. sankryžoje.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS . 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL-SAVINGS:
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

. J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospeet 8-2233
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ?
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064 

čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

DESPLAINES
MOUNT PROSPECT

BY OWNER 
Deluxe 3-flat split level. 1—2 bed
room. 2 — 3 bedroom. baths/ 
Family room and fenced yard for 
owner. 3 car attached garage. Pro

fessionally landscaped.
Low taxes.

Excellent income.
Must see. Asking. 

$112,000.
Tel. 439-5671

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So WESTERN AVE.

~ ........... - ■ ■ ~ - — —

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

—......................... ' ---------

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avo. 

Chicago, Iii. 60632. TeJ. YA 7-5980

TERBA
Brmgenybės, Lfikrodiitl, Dovines 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO

Telef. 434-466®

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 y K U S
Real t«tete, Notary Public

INCOME TAX SERVICE__
4259 S. Maplewood. Tel. 254^745• 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai

A. G. AUTO REBWLDKS
Cit automobiliai Išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininku. Kai

nos nebrangios.
3518X w. 63rrf Street, Chicego, III. 

TIL. — 776-58M
Anicetas GarVečIauekee, mv.

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

PARDAVMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD'S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

GEROVES IEŠKANT
GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. Arti 

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

2-JŲ AUKŠTU puikus mūras, arti 
mūsų. Naujas šildymas. Alum, lan
gai. Karpetai. Kabinėjau 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 CALIFORNLA. 
Didelis, geras 5 kambarių medinis su 
garažu. S18.900.

6 KAMBARIU OCTAGON. įrengtas 
sausai beismantas. Apie 50' lotas. 
Garažas. Arti mūsų. S23,000.

ARTI MARGUČIO geras pajamų 
mūras. Alumin, langai. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. $17,900.

4 BUTU MŪRAS Marquette Parko 
riboje. Naujas gazu šildymas. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36,000.

6 BUTU 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. $81,000.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matykit.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24,000.

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

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

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 apdrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

MŪRINIS. BUNGALOW 5 kambarių. 
2 miegamų. Labai švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas. 65-ta ir Maplewood.

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 garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl. 0*60fi. Tel.: VI 7*447

L I X I N « 1 S 
CALIFORNIA SUPW. >ERVICE 
Taitemi auto motorai, staMžial, 

tune-ups ir t. t.
4t24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327 
------------- ------ -----------------  --- - -

-NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS
Į MAUJIINOt, CHKA9Q t, !Lk— FRIDAY, JULY 20, 1973




