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IZRAELIO PREMJERAS NEGALI RAMIAI 
POSĖDŽIAUTI SU SEKRETORIUM 

Izraelio didvyrio! atiduoda valdžiai 
medalius, nenori trauktis iš Sinajaus

JERUZALĖ, Izraelis. — Sekretorius Henry Kisingeris tikė
josi sutaikyti egiptiečius su izraelitais 10 dienų laikotarpyje, 
bet jam gali ir nepasisekti. Kisingeris nemanė, kad Izraelitai 
taip nedraugingai jį sutiks, ruoš prieš jį demonstracijas.

Vieni plakatai sako: “Kisin
geris — ne žydas”. Kiti pataria 
jam tuojau važiuoti namo ir ne
versti Izraelio vyriausybės ati
duoti dar didesnius Sinajaus plo
tus. Karą prieš Izraelį pradėjo 
egiptiečiai, apginkluoti sovietų 
tankais ir apmokami sovietų in
struktorių. ' Egipto valdžia pri
žadėjo leisti Izraelio laivams 
naudotis Suezo kanalu, jei Iz
raelio karo jėfos pasitrauks nuo 
Suezo. Izraelitai pasitrauks, bet 
Sadat ir toliau neleidžia izraeli
tams naudotis Suezo vandenimis.

Dr. Kisingeris buvo labai man
dagiai sutiktas aerodrome. Ten 
buvo ne tik premjeras Rabin, 
bet buvo užsienio ministeris, Iz
raelio ambasadorius Washingto
ne ir eilė kitų atsakingu parei
gūnų. Bet aerodrome ūuvo di
dokas būrys jaunų vyrų ir mo
terų, kurie patarė 
grįžti iš kur jis yra atskridęs, 
nes iš jo patarimų nėra jokios 
naudos izraelitams. Kisingeris 
visą laiką darė spaudimą į Iz
raelį, ir dabar verčia juos da
ryti dar didesnes nuolaidas.

Iš aerodromo Kisingeris buvo 
nulydėtas tiesiai į premjero rū
mus. Ten oficialus Izraelio val
džios atstovai jį sveikino, bet 
netrukus prie premjero rūmų 
pradėjo rinktis vis didesnė mi
nia protestuotojų. Jų tarpe buvo 
vienas Izraelio kariuomenės šta
bo viršininkas, vienas didelio 

karo sektoriaus vadas, didelė 
daugybė buvusių Izraelio kariuo
menės karininkų ir paprastų pra
eivių . Jie priešinosi naujoms 
nuolaidoms Egiptui. Kariai 
nenori, kad valdžia darytų di
desnes nuolaidas ir trauktųsi iš 
Sinajaus. Izraelio valdžia yra 
nutarusi atiduoti Egiptui Gidi 
ir Mitla kalnų kelius. Dėl tų k e-, 
lių žuvo didokas izraelitų skai
čius.

Minios balsai buvo toki gar
sūs, kad premjeras negalėjo ra
miai tartis su atvykusiu Kisin- 
geriu. Tada premjeras Rabin iš
sivežė sekretorių į savo priva
čią rezidenciją, kad galėtų mi
nios netrukdomi aptarti įvai
rius klausimus. Pasirodo, kad 
izraelitai respektuoja privačias 
rezidencijas net ir aukštų vals
tybės pareigūnų.

Visa eilę kovojusių didvy
rių gražino Izraelio valdžiai 
gautus medalius. Jie protestuoja 
prieš nuolaidas Egiptui, bet ne
nori aršuomti su didvyrių meda
liais. Minėtus medalius protes
tuotojai atiduoda policininkams, 
kad jie būtų sugržinti Izraelio 
valdžiai. Pradžioje minia tiktai 
reikalavo, kad Kisingeris važiuo
tų namo, o vėliau, kai policija 
pavartojo lazdas takui padaryti 
minioje, tai ji pradėjo šauti 
"Rabinas privalo atsistatydinti”.

Sustiprinti Izraelio policijos 
daliniai saugo parlamentą, įta-

1S VISO PASAULIO
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MASKVA. — Sovietų žinių 
agentūra Tass piktai puolė bri
tų paudą, kur buvo pastebėta, 
jog Sovietų Rurijos povande
ninis laivynas yra perviršijęs 
legalius kiekius, reikalingus 
apsigynimui ir yra pasidaręs 
grėsme kitų valstybių jūrų pre 
kybai. Tass pastebi, kad vis 
dar yra grupė įtakingų žmonių, 
kurie nepaisydami vyraujan
čios tendencijos į sugyvenimą, 
stengiasi kurstyti nepasitikėji
mo atmosferą ir “šaltąjį ka
rą”.

NEW DELHI. — Indiros vy
riausybė paskelbė, kad Indijos 
spaudos organizacijos nebepn 
valo pateikti cenzūrai savo 

Kisingeriui straipsnių, kaip kad privalėjo 
nuo birželio 26 dienos, paskel
bus “bėdos stovį”. Indijos žur-

• nalistai tikina, kad šis valdžios 
paskelbimąs reiškia palaips
nišką cenzūros atpalaidavimą, 
kur buvo neleidžiama, skelbti 
net kokie opozicijos lyderiai 
yra kalinami. Neleidžiama net 
cenzūros pavadinimo minėti.

LONDONAS. — Anglijoje be 
darbių skaičius šiuo metu yra 
pasiekęs aukščiausią skaičių 
nuo II Pasaulinio Karo pabai
gos. šį rugpiūčio mėnesį britų 
bedarbių priskaičiuotai,250,334, 
tai yra 162,464 bedarbių dau
giau negu buvo liepos mėnesį. 
Bedarbių skaičiuje yra didelė 
dalis jaunų žmonių, kurie me
tė mokyklas ieškodami darbo, 
bet jo negali rasti. Bendras 
Anglijos bedarbių nuošimtis 
yra 5.4 Racine, Wis. Išrinkta 
šių metų modelių Marcy Kwa- 
pil panoro dalyvauti parade 
važiuodama atvirame automo
bilyje, bet tokio automobilio 
neturint ji sutiko važiuoti pa
rade sėdėdama ant automobi
lio sedano pryšakinio dang
čio. Deja karštą saulėtą die
ną sedano dangtis įkaito kaip 
keptuvė ir nors Mrs. Kwapil, 
33 metų amžiaus, visą paradą 
ištvėrė ant dangčio, bet po pa
rado nugabenus į ligoninę bu
vo nustatyta, kad turi trečio 
laipsnio nudegimus, kuriems 
“užlopyti” tekos odos lopų imti 
iš jos pačios kūno kitų vietų ir 
per keletą savaičių ji negalės 
sėdėti ant savo sėdynės.

kingesnius valdžios atstovus ir 
kiekvieną svarbesnę įstaigą.

Sekretorius Kisingeris, išsi
kalbėjęs su premjeru ir užsie
nio reikalų ministru, pareiškė, 
kad yra vilties susitarti. Išaiš
kinęs Izraelio poziciją keliais 
klausimais, jis rengiasi skristi 
į Egiptą, kad galėtų tęsti taikos 
pasitarimus.

Ll

Juodais taškais pažymėtoji sritis su Nablus, Ramale ir Hebrono mie
steliais priklausė Jordanijai, bet karo metu atiteko Izraeliui. Dabar 
toje srityje arabai norėtu įsteigti Palestinos valstybę, bet Izraelis 

nenori, bijo nuolatinio užpuldinėjimo ir karo.

MAŽIAUSIAI DAR 15 METŲ TRUKSI! 
JAUNŲJŲ PALAIDŪNŲ NUSIKALTIMAI

Pesimistiška kovai su jaunyly kriminalu 
institucijos viršininko nuomonė

WASHINGTONAS. — Vyriausybės pagriežtintai kovai su 
jauniklių palaidūnavimu paskirtas viršininkas JohnGreacen pa
reiškė, kad 15 nuošimčių šio krašto jaunųjų kriminalistų “turėtų 
būti užrakinti, kadangi jie yra pavojingi ir mes;nebežinome -ką 
su jais daryti”.- -'r- i- *

Pasikalbėjime su spauda Grea- 
cen pasakė, kad jauniklių nusi
kaltimai didės dar per 15 metų 
mažiausiai. Jis dar pasakė, kad 
jo vadovaujamoji institucija 
“National Institute for Juvenile 
Justice and Delinquency Preven
tion”, kuri išleis $25 milijonus 
jauniklių piktadarysčių progra
moms tarp dabar ir gruodžio 31 
dienos, negali tikėtis sutramdy
ti jaunųjų nusikaltimų ra tos ar
timoje ateityje. “Aš neįsivaiz
duoju, kad jaunųjų kriminalas 
Jungtinėse Valstybėse nuo dabar 
kiek apčiuopiamiau sumažėtų 
iki 1990 metų”...

LEAA (kovai su nusikalti
mais) administracija, kuri įstei
gė aukščiau minėtą institucija, 
skelbia kad iš kiekvienų 100,000 
jauniklių areštų rata 1963 me
tais buvo 7.4 po 10 metų — 1973 
m. buvo 12, gi jaunųjų padaryti 
sunkūs kriminaliniai nusikalti
mai daugiau negu padvigubėjo. 
Greacen mano, kad jaunųjų kri
minalas savo aukščiausio laips
nio pasieks greitu laiku, bet ne
pradės greitai mažėti, kadangi 
niekas nesikeičia, “Pažiūrėjęs, 
kur visa problema gludi, tai yra 
vidurmiesčių (rasinių) mažumų 
jaunime, gali įsitikinti, kad per 
ateinančius metus tikrai maža 
kas ten tepasiskeis”, pesimis
tiškai baigė pranešimą pats ko
vos su jaunųjų palaidūnavimu 
(juvenile delinquency) galva, .

Venecuela nusavino 
visą alyvos pramonę

CARACAS, Venecuela. — 
Venezuelos kongresas ketvir
tadienį galutinai patvirtino bi- 
lių, kuriuo nusavinama visa 
alyvos (naftos) pramonė, kuri 
produkuoja po pustrečio mili
jono statinių kiekvieną dieną 
ir didžiąją dalimi yra ameri
kiečių operuojama. Preziden
tui Carlos Andres Perez pasi
rašius, bilius pradės galioti nuo

Vikingas skrenda 
tiesiog į Marsą

PASADENA, Calif. Erdvė
laivis Viking kurio pareiga 
yra patirti, ar yra kokia gyvy
bė Marso planetoje, tvarkin
gai ir planingai skrenda į sa
vo tikslą su “50-50 galimybe, 
kad Amerikos Nepriklausomy 
bės 200 metų sukaktuvių die
ną 1976 metų liepos 4 d. nusi
leis į Marsą. Viking buvo iš
šautas į 505,000,000 mylių ke
lionę praeitą trečiadienį rug
piūčio 13 dieną. Skrisdamas po 
10,738 rnylias per valandą Vi
kingas ketvirtadienį jau buvo 
per 243,144 mylias nutolęs nuo 
Žemės.

Pirmadienį, rugsėjo 1 d. 2 
vai. popiet Chicagos laiku iš
šaunamas taip pat į Marsą ir 
antras Vikingas.

SPRINGFIELD, 1)1. — Illi
nois valst. senatorius John 
Knuppel, kurs iš profesijos 
yra advokatas, praeito gruo
džio 10 dieną atvyko į teismą 
vieno kliento ginti, apsivilkęs 
megztiniu ir sportiniu švarku. 
Teisėjas Lylc Lipe pastebėjo, 
kad senatorius yra teismui ne
tikusiai apsirengęs kai Knup
pel karštai pradėjo savo apran
gą ginti, teisėjas “už teismo 
įžeidimą” nubaudė jį $150 bau 
da, o kadangi Knuppel baudos 
nemokėjo, jis buvo areštuotas 
ir vieną naktį praleidęs kalėji
me, kitą dieną buvo paleistas 
už $150 užstatą.

ateinančių metų sausio 1 die
nos. Koncesijų savininkai yra 
Exxon, Royal Dutch Shell, 
Gulf, Mobil ir Texaco. Occiden 
tai Petroleum yra JAV firma, 
kuri veikia tik pagal kontrak
tą, bet ir ta paliečiama.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
O

Madeira saloje įvyko dide
lis sprogimas Monte kalne, kur 
visiškai sugadinta galinga radi
jo stotis. Portugalijos karo va
dovybė naudojo minėtą siunčia
mąją stotį žiniomis siųsti į ko
lonijas.

o Praeitą naktį Lisabone pra
dėjo sklisti gandai apie naują 
perversmą Portugalijoje. Pulk. 
Atunes tvirtina, kad 85% Por
tugalijos karo jėgų nori demo
kratinės Portugalijos, tuo tarpu 
komunistai tvirtina, kad laivy
nas ir aviacija stotų komunistų 
pusėje.

Didelė Azorų salų gyven
tojų dauguma nori demokratinės 
santvarkos. Jeigu Portugalija 
kryps į komunizmą, tai salų gy
ventojai nenori nieko bendro su 
Portugalija turėti.

o Portugalijos komunistai 
skleidžia gandus, kad ČIA agen
tai ragina Azorų gyventojus at
skirti nuo Portugalijos. Ameri
kos ambasadorius paneigė to
kius gandus.

o Portugalijos prezidentas 
Gomes informavo Amerikos am
basadorių apie nesutarimus pa
čių portugalų tarpe ir apie nu
tarimą pavaryti premjerą Vasco 
Goncalves.

o Timor saloje buvęs portu
galų garnizonas nepajėgė atsi
spirti gyventojų daugumai. Ke
lias dienas ėjo kruvinos kovos, 
bet mūšį laimėjo demokratinės 
salos jėgos. Kareiviai nepajėgė 
primesti salai komunistinės val
džios. Timor gyventojai nutrau
kė ryšius su dabartine Portuga
lijos pusiau komunistine valdžia.

Valstybės Departamentas 
rengiasi leisti Kubos uostus lan
kantiems laivams gauti maistpo 
ir kuro JAV uostuose. Iki šio 
kantiems laivams gauti maisto 
kęs į Kubos uosftus, neturėjo 
teisės įplaukti į Amerikos uos
tus ir prašyti kuro arba mais
to.

Apkaltinimas 
automobiliams

CHICAGO. — ITT Tyrinėji
mų Instituto ekspertai, baigę 
dvejus metus trukusius tyrinė
jimus Chicagos mieste, paskel
bė daug ką nustebinusį rapor
tą, kad dulkių taršos didysis 
kaltininkas yra trafikas-motor 
vežimių perpildytos gatvės ir 
keliai. Ekspertai tyrinėtojai 
nustatė, kad automobilių pa
dangomis smulkiomis dulkė
mis kasdien nudėvimas asfal
tas yra pilka masė, kuri suda
ro pati oro taršos pagrindą. 
Automobilių nudėvimos asfal
to dulkės pripažintos kaip svar
biausios nešvaros kaltininkės 
Philadelfijoje, St. Louis ir Den 
veryje. Iki šiol svarbiausiais 
oro teršikais buvo skaitomi fab 
rikų kaminai, dėlto industrija 
buvo puolama, Jcaip pirmaeilė 
nešvaros ir nesveikatos kalti
ninkė. Naujieji tyrimai rodyte 
parodę, kad automobiliai, sunk

AZORŲ KOMENDANTAS KOMUNISTUS
IŠSIUNTĖ į PORTUGALUI

Prezidentas Gomes tariasi su Amerikos 
ambasadorium apie vidaus krizę

LISABONAS, Portugalija. — Portugalija neturi vyriausy
bės, o čia jai kertamas vienas smūgis paskui kitą. Dabar paaiškėjo, 
kad portugalų valdomos Azorų salos nori būti nepriklausomos. 
Šis reikalas atsistojo visu aštrumu, kai Azorų salų karo koman- 
dantas susodino visus saloje buvusius komunistus į lėktuvą ir 
pasiuntė į Portugaliją.

Nori sumažinti 
grūdų pardavimą 

TOKIO. — JAV kongresma- 
nas Paul Findlay (R., III.) pa
reiškė, kad ateinantį mėnesį 
jis įteiks Kongresui įstatymo 
sumanymą, kuriuo būtų suma
žintas žemės ūkio produktų 
pardavimas tokioms šalims 
kaip Kinija ir Sovietų Rusija, 
kurios neleidžia Amerikos eks 
pertams patikrinti jų pasėlių 
derliaus. Findley ką tik baigė 
savo dviejų savaičių turistinę 
kelionę po Kiniją ir po to jam 
kilo mintis išleisti tokį įstaty
mą. ’

Findley pasakė, kad jo bi
lius specialiai bus taikomas 
Sovietams ir Kinijai, dėlto kad 
abidvi atsisako suteikti infor
macijų apie savo žemės ūkio 
derlius.

“Būdamas Japonijoje paty
riau, kad japonai labiausiai 
bijosi, kad Amerikai pradėjus 
derybas su sovietais dėl grūdų 
pardavimo, gali sumažinti grū 
dų pardavimą Japonijai. Nors 
būdamas nusistatymo leisti ūki 
ninkams savo produktus par
duoti kam tik nori, nevaržo
mai, tačiau valstybės interesas 
yra kad žemės ūkio produktų 
nepritrūktų savo žmonių mais 
tui, kaip tai atsitiko 1972 me
tais be kontrolės pardavus grū 
dus Sovietams kad patiems 
pradėjo trūkti.

Findley be to pasakė, kad 
Kinijos vicepremjeras Teng 
Hsiaoping smarkiai sukriti
kavo Ameriką už grūdų parda
vimą Sovietams, kurie stengia
si apsčiai apsirūpinti didžiulė
mis maisto atsargomis “karo 
atvejuje”. Kukuruzų (kornų) 
derlius Kinijoje esąs “baisiai 
menkas”, bet geras esąs kvie
čių derlius, o vicepremjeras 
dar pasakęs, kad sojos pupe
lių derlius šiemet esąs labai 
menkas, dėl to Kiniją nori so
jos pirkti JAV-bėse.

Illinois yra stambiausias so
jos augintojas visose .1. A. V — 
bėse ir Ulinojaus farmeriai jau 
pradėjo parduoti japonams sa
vo sojos šių metų prieauglį — 
keletą milijonų tonų...

vežimiai ir autobusai nudėvė
dami gatvių ir greitkelių grin
dinį, sukeltas smulkias dulkes 
išnešioja po miestus ir kraštą.

“Nemanau, kad automobilių 
oro taršoje iki šiol buvo sup
rasta”, pasakė Ronald Draftz. 
vyresnysis mokslininkas ir I IT 
Research Instituto tyrinėtojas.

Praeitą savaitę Azorų salo
se gyventojai pradėjo protes
tuoti prieš komunistų veiklą 
keliose salos vietose. Salose 
niekad nebuvo komunistų, o 
gyventojai jautė, kad jie ten vi
sai nereikalingi. Praeitą savai
tę komunistai išsinuomavo di
delę krautuvę ir pradėjo lip
dyti plakatus. Salos gyven’o- 
jams tie plakatai nepatiko. Jie 
plakatus nudraskė, komunis
tus išvaikė o patį centrą, pa
gal portugališką paprotį, su
degino.

Tuo tarpu salos karo koman- 
dantas surinko visus salon at
vežtus — viešus ir apyslapčius 
— susodino į nusileidusį lėk
tuvą ir išsiuntė-f-Portugaliją, 
iš kur jie atsirado. Be to, salos 
gyventojų tarpe gimė mintis, 
būti nepriklausomais. Salos gy
ventojams nepatinka komu
nistinė valdžia pačioje Portu
galijoje. Jie nenori, kad komu
nistai įsigalėtų Azorų salose. 
Be to, apdairesnieji gyvento
jai yra įsitikinę, kad salos ga
li labai gražiai nepriklausomai 
tvarkytis.

. Prezidentas Gomes pasikvie 
tė Amerikos ambasadorių Car
lucci, kad galėtų pasitarti su 
juo įvairiais klausimais. Por
tugalai jau neteko. Timoro sa
los. Ten sudarytas komitetas 
nepriklausomai salos reikalus 
varkyti.

Potvynis Chicagoje
Ketvirtadienio vakara už

ėjęs nepaprastai smarkus lie
tus su taip pat .smarkia perkū
nija per porą valandų Chica
goje prilijo vidutiniškai visur 
iki pusantro “inčo”, o kai ku
riose vietose ir po du. Nuosto
lių buvo tik iš aptvindintų rū
šių ir galvių bei patilčių, kur 
vietomis automobiliai nebega
lėjo perplaukti. Audra vieto
mis sugadino elektrą ir suakty 
vino aliarmii signalus, dauge
lio įmonių įrengtus apsaugai 
nuo vagių.

TEHERANAS. — Irano ša
chas pirmadienį suteikė amnes 
tiją 211 asmenims, kuriuos 
buvo nuteisęs kariuomenės Iri 
bunolas. Amnestuotieji pradė
ti paleisti į laisvę buvusio prem 
jero Mohammad Mossadech 
1953 metais nuvertimo sukak
tuvių proga.
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Dar drėgniau. numatomas lietus 
Saulė teka 6:06, leidžiasi 7:40.



ANDRIUS JUŠKEVIČIUS

DRAUGAS KLAIDINA VISUOMENĘ
(Tęsinys)

KASDIEN JIE AUGA, 
DIDĖJA Ifi STIPRĖJA

“Teigimas; kad viena centri
nė organizacija panoro įtaigo
ti ar net pagiembti kitę centri
nę organizaciją ir ją pagal 
sava užmojus “reorganizuoti’’. 
Tai gryna, tikra nesąmonė, 
nesveiko žmogaus kliedėjimas, 
fantazija ir nesusigaudymas 
reikaluose. Tai LB dabartinių 
vadovų sauvaliavimas, piktas 
noras, savo žalingais nusikalti
mais šmeižti, juodinti garbin
gų. autoretingą ir labai daug 
nusipelnijusią lietuvių tautai 
organizaciją.

Kas sukėlė, įšaukė tuos ne
malonius reiškinius, LBend- 
ruomenėje. Tai nuopelnas da
bartinės LB vadovybės, kuri 
LB vairą pasuko į siaurą, duo
bėtą akligatvį.

1. Kas 1973 m. gegužės mėn. 
19-20 .d* d. suklastojo LB Vil
tos Tarybos rinkimus, kas ap
gaudinėjo mūsų visuomenę, 
kas apvylė, iškraipė LB nario 
valią, kas sutrypė teisingumą 
moralę? Klastotų rinkinių tiks 
las LB VII-tos Tarybos narius 
išrinkti tik iš frontininkų ir jų 
vienminčių, diktatūrines savo 
užmačias primesti visai L. 
Bendruomenei. Klastotų VII-tos 
Tarybos rinkimų dėka, LV vadu
kai suskaldė LB j du frontus: 
valdantieji — frontininkai ir 
vaidiniai — frontininkų įsaky
mų ir valios1 vydytojai.

2. Įvykdę žalingus; suktus 
LB VII-tos Tarybos rinkimus, 

---------- ■—~~~—:—-—
Išėjusi iš spaudos'ir galima gauti .knygų rinkoje

r. AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos’lietuvių pastan- 

į-gas daryti įtakos-į krašto politiką; 102 psl. Kaina £1.50.

r Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
L- ■ bus-pasiųstąs tokiu adresu:

N A U J I E N O S, 
1739 So. Halsted ŠL Chicago, Ill. 60608

neatsakingi LB vadukai viso
mis savo išgalėmis, partizaniš
kai pradėjo brautis į A. įL. 
Tarybos veiklos sritį. Vietoje, 
sutrikti ALTui veiksmingos, 
paramos kovai prieš Lietuvos 
okupantą, LB vadukai nukrei
pė savo pabūklus j A. L. Tary
bą. Jie visais būdais pradėjo 
trukdyti, kliudyti A. L. Tary
bos vadovybei vykdyti Lietu
vos laisvinimo darbus. A. L. 
Tarybos vadovybė į STATE 
departmentą eina per vienas 
duris ir kalba Amerikos lie
tuvių vardu, LB vadukai —sau- 
valiautojai per kitas duris ir 
tuo pačiu klausimu kalba LB 
vardu. LB vadukai buvo pri
vedę net prie to, kad šio kraš
to Prezidentas buvo atšauk 
kęs audienciją A. L. Tarybos va
dovybei. Vasario 16-tos proga 
LB sauvaliautojai nutraukė LB 
reikalams: 1972 m. — 7.581.13, 
1973 m. — 12.839.73, 1974 m. — 
15.-981.81. 1975 m. H .000-15.000. 
nuo parklupdytos, pavergtos 
tėvynės Lietuvos laisvinimo 
reikalų.

Pagaliau, neatsakingi LB 
sauvaliautojai panoro A. L. 
Tarybą apjungti Pasaulio LB 
vadovybėje. A. L. Taryba yrą 
Amerikos piliečių organizaci
ja, jos padėtis, teisės visai ski
riasi nuo kitų lietuvių organi
zacijų. Amerikos Lietuvių Ta- 
ryba-tifri išlaikyti savo‘ nepri
klausomumą, negali ji tapti 
bet kurio lietuvių veiksnio pa
daliniu. A; L. Tarybai, kaip 
šio krašto piliečių organozaci- 
jai atidarytos durys į prezi

Apsaugos bokštas Kauno miesto sode, rusę pastatytas

dentūrą, senatą, kongresą ir 
vietos valdžios įstaigas.

A. L. Taryba atlieka Lie
tuvai ir lietuvių tautai gyvybi
nės svarbos uždavinius. Tik jos 
dėka mes buvome išgelbėti nuo 
atidavimo į mūsų krašto oku
panto rankas ir radome svetin
gą prieglobstį šiame krašte, 
ALTo griovimas, tai ankščiau 
atvykusių ir čia gimusių lietu
vių atskyrimas nuo naujųjų atei 
vių. Tai jai padėka už tautai 
neįkainuojamą' paramą ir mū
sų išgelbėjimą. Kas skaldo, 
griauna mūsų.išeivijos -vieningą 
veiklą, tas talkininkauja Lie
tuvos okupantui. Tai kas įšaukė 
tuos nemalonius reiškinius. 
Užtikrinu LB sauvaliautojus, 
kad ALTo nieks nesugriaus. 
Jis tvirtas stovės, kaip ąžuo
las prie Nemunėlio, kasmet 
augs, didės ir stiprės;

3. Bendradarbiavimas. Nu
žiūrint' mūsų tautos gyvybinių 
reikalų, atsiranda lietuvių, ku
rie veržiasi į.- okupanto '.kruvi
ną glėbį, sąmoningai ar' nesą
moningai ryžtasi bendradar
biauti, talkininkauti Lietuvos 

visiškai priešingi sovietiniam 
auklėjimui.

Sovietų pionierių stovyklos, 
Vilniaus Universiteto kursai 
skirti ne mūsų jaunimui lietu
vių kalbai pasimokyti, bet skie1 
pyti, ugdyti komunizmo idėjas, 
ardyti, skaldyti, griauti iBūsų: 
išeivijos kultūrinę ir politinę 
veiklą. Jie visais būdais siekia 
suniekinti Lietuvai laisvės ir 
ir priklausomybės siekimą ir 
rasti mūsų jaunimo tarpe sau 
šalininkų ir užsienyje agentų. 
Okupuota mūšų tauta labai 
skaudžiai pergyvena mūsų jau
nimo vykimą-į: okupanto pro
pagandinius kursus.

Jei LB vadukai nepritaria, 
tai kodėl nesudraudžia jauni
mo ir nepasmerkia mūsų išei
vijai žalingų, išvykų.

5. Lit. mokykloms vadovėlis 
“Tėvu nameliai brangūs“. šio 
vadovėlio nuotraukos, juodina, 
niekina, teršia, nuvertina Ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mo laikotarpį, klaidina, nei
giamai nuteikia vaikus ir pro
paguoja. okupanto -atneštą “ta

riamą” pažangą, šviesą ir ge
rovę.

Nėra vadovėlyje nei vienos 
nuotraukos, kuri primintų, pa
rodytų mūsų kūdikių, vaikų, 
motinų, senelių brutaliausią 
trėmimą į Sibiro taigas. Nėra 
nei vienos nuotraukos, kuri ati 
dengtų: Pra veniškių, Červe
nės, Rainių, Panevėžio, Rokiš
kio, Zarasų, Petrašūnų, Rasei
nių, Lankeliškių ir kitas vie
tas, kur sužvėrėję rusai-komu- 
nistai žudė mūsų nekaltus bro
lius ir seses.

Nėra vadovėlyje nei vienos 
nuotraukos, kuri parodytų mū 
sų jaunimui Nepriklausomos 
Lietuvos karius: drausmingai 
žygiuojančius kariūnus, jojan
čius ulonų, gusarų ar artileri
jos dalinius, ryžtingus pėsti
ninkus, skraidančias aviaci
jos eskadriles su mūsų pačių 
konstrukcijos lėktuvais. Bet 
vadovėlyje patalpinta nuotrau 
ka, kurioje išdidžiai žygiuoja 
raudonarmiečiai ir dar Vil
niaus gatvėmis.

Nėra jokios nuotraukos, ku
ri primintų gražią, tvarkingą

Lietuvus ūkininko tudybą.
Nėra vadovėlyje nuotraukos, 

kuri parodytų Šių dienų apleis
tas bažnyčias, nugyventas lie
tuviškas sodybas.

Nepriklausomos Lietuvos lai 
kais, nebuvo tokios vietos, kur 
ūkininkas taip arė žemę, ne
buvo tokių apleistų pastatų, 
trobesių.

Rusų carų laikais, buvo ak
meninės girnos, spragilais kū 
lė javus, bet nepriklausomos 
Lietuvos laikais jų nieks ne
vartojo.

šio vadovėlio pagelba siekia- 
ma-nuvertinti, nukultūrinti, juo 
dinti nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpį, kad mūsų vaikų aky
se Lietuva būtų tamsi, nepa- 
žangi, suniekinta, atimtas jos 
laisvės siekimas ir visa tai, kas 
lietuviui miela, malonu ir šven 
ta. Tai sąmoningas savo tau
tos, savo tėvynės Lietuvos iš
davimas, nuvertinimas.

KNYGOS ANGLŲ KALBA V ‘
A VISIT TU SOV1BT Oėcuričlj LITHUANIA: ‘

^uoloje j-deiiivuje apsiianKtus. • i^L psl Kaina- S1.6&. - < '■ \ ?

J. iisnurws, a ■ K.1SŠ T+i E DARk;. Pikanoiką-lt’intymių nuotykių
^prašymai, paimli iš gyvenimo. Lengvasgyva įkalba, gražiai'išilejstfc,'- 
au psi. Kaina' $2.50;

KrtstH«n«s Oon«I*rtr$,' THE SEASONS. .Klasines poemos poeto
N ado Kaslenio vertimas. <irazus leidinys, 127 psl. Kaina S3.00.

Dr. Juozas 3. Končius, VYTAUTAS’ THE GREAT. fatnrij^arbiX1 Ąy 
;auto bruožai, paliečiant tė1 laiko Lietuvos valstybės ir ~kairnyną.’ igtdwffi 
ill psi. Kaina $3.06. Kietais virbeliais $4.00.

Dauguma šių taygų-yra-tinkamos dovanos Įvašriomis progondfc Jas te
ntas knygas galima įsigyti atsilankius'j Naujienas .arba sWntua. čeki’aT'

1739 ^South Halsted Street; Chicago, BL 6Q60&

Tokį p<opagaodjuį vadovė
lį galėjo parengti ir išleisti tik 
pakvaišęs lietuvis ar didžiau
sias mūsų tautos priešas.

(Bus daugiau)

Marquette Parko Ben
druomenės susirinkimas
Registruota L. B. Marquette 

Parke Apylinkė šaukia narių ir 
lituanistinės mokyklos tėvų su
sirinkimą, kuriame bus paaiškin
ta ir įrodyta, kodėl į lituanistįjįes 
mokyklas nepriimtinas vadovė
lis “Tėvų nameliai brangūs” iš
leistas L. B. švietimo Tarybos.

Susirinkimas įvyks rugsėjo 
mėn. 5 d. 7 vai. yak. 'Šv. Pane
lės Marijos Gimimo parapijos, sa
lėje, 6820 So. Washtenaw, Mar
quette Parke, Chicago.

Registruota L. R Marquette 
Parko Apylinkės- Valdyba

J. Bagdžius, pirmininkas

okupantui. Bendradarbiautojai,

c

kultūrinių ryšių tiesėjai, tiltų 
statytojai su Lietuvos okupan
tu ar jo patikėtiniais ’, atsisako 
nuo idėjinės kovos prieš Lietu
vos okupantą ir ieško sambū
rio su Tarvbų Lietuva. Kultu- 
rinių ryšių tiesimas, bendra
darbiavimas, tai Lietuvos oku
pacijos pripažinimas, jos lais
vinimo veiklai kenkimas. Ne
seniai vienas žurnalistas ame
rikietis yra pasakęs, “lietuviai, 
jei jūs siekiate bendradarbia
vimo su okupuota Lietuva, tai 
jūs sutinkate su jos okupaci 
ja. Bendradarbiautojai nuver
tina: savanorių, karių, šaulių,
partizanų ir visų kovotojų dar 
bus ir gyvybės aukas sudėtas 
ant tėvynės Lietuvos Laisvės 
aukuro. Jie didina pavergtos
mūsų tautos kančias ir pritaria 
Sibiro tremtinių kankinimui, 
naikinimui. Bendradarbiavi
mas, kultūrinių ryšių tiesimas 
tarp pavergtos tautos ir išeivi
jos gali būti vystomi tik oku
panto nustatytomis sąlygomis.

Neveltui Gimtojo Krašto re
daktorius V. Reimeris savo iš
leistoje koygoje rašo;: “Nerei
kia manyti, kad naudojantis 
bendradarbiavimo k a -n alais, 
kam nors gali pavykti gimta
jame krašte skleiti priešiškos 
ideologijos bacilas”.

Every week for 4 weeks we’ll give away: '

ĮVYKS SEKMADIENĮ,

POLONIA GROVE
4604 ARCHER AVE. (prie 46-tos gatvės)

Visi lietuviai maloniai kviečiami į “N.” pikniką

Jei LB vaikivai nepritaria 
bendradarbiavimui su okupuo- 
taLietuva, tai kodėl nepaskel
bia to spaudoje. Tylėjimas — 
sutikimas, su tiki mas-pri tari
mas.

4. Skaudžiai ir neužmiršta
mai pergyvena mūsų išeivija 
organizuotą vaikų-jaunimo ve
žimą į okupanto pionierių sto
vyklas, studentų siuntimą Į 
Vilniaus Universitetą, neva lie
tuvių kalbos pasitobulinti. Mū

126-BIG CASH PRIZES 25-$25 Savings Accounts (Regular) 
100-s5 Giftcheks l-$1000 Savings Account (Certificate)’

Howto enter
Come in to either our home office at 4192 Archer Avenue hr Chicago or our 
Downers Grove office at 5100 Forest Avenue, fill out your name and address on 
the "Feather Yow Nest** entry form, and deposit it in our giant “nest egg” entry 
box. Entries muet be received by 11:00 a.m. each Saturday of each week's draw
ing. Drawing Dates* July 26, August 2, 9,16,1975, at 11:30 a.m.

Who can enter
All residents of the State of Illinois are elryJWe to enter mecept 
of Standard Federal Savings, their advertising agency and their fiamediaUi 
members. Sweepstakes valid for Illinois participants only. Entrant? must be 18. 
and there is a limit of one entry per person lor c&m weeVs sweepstakes.
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M. GELMINIS

KAIP MASKOLIAI NAIKINO

1944—1948 metais
(Tęsinys)

Ilgaudų šeimos likimas
Kaip deportacijos praktikoje 

buvo vykdomos, sužinome iš ūki
ninko Ilgaudo šeimos, gyvenu
sios Plikių bažnytkaimyje, Klai
pėdos aps., likimo, aprašyto Me- 
meler Dampfboote (Literatūra, 
nr. 31). Ten skaitome:

“Kaip ugnis po mūsų bažnyt
kaimį pasklido žinia, kad 1949 
m. kovo 25 d. buvo “išvežta” kai
mynuose, Eglynų kaime gyve
nusi Bendikienė su visais še
šiais vaikais. Anksti ketvirtą 
valandą ryto, į jos namus atvy
ko civiliai apsirengusi milicija 
ir Įsakė pasiimti daiktų kelionei. 
Po kelių valandų moteriškė, vai- 

• kai ir bagažas buvo pakrauti Į 
atvykusį sunkvežimį ir išvežti.

Po dviejų dienų toks pat liki
mas ištiko Ilgaudų šeimą. Ke
turi atvykęs į jų trobą milicinin- 
kai suvarė penkių asmenų šeimą 
Į vieną kambarį ir kol kas nesa
kė, kuriuo tikslu jie atvykę. Tik, 
kai sunkevžimis į kiemą įvažia
vo, šeimai buvo pranešta pasi
imti daiktų kelionei.

Sunkvežimis pirma vyko Į 
Kretingalę, kur policijos majo

savings and loan association

6245 south western avenue 476-7575

CHICAGO SAVINGS MOKA ANT PAPRASTŲ KNYGUČIŲ 5.25% 
$1,000 įdėtas vieniems metams duos.................................. 6.5%
$1,000 įdėti 4 metams duos.................................................7-5%
$1,000 įdėti 6 metams duos  .................................. 7.75%

Nuošimčiai priskaitomi kas dieną, išmokami kas trys mėne
siai. Kiekvienas taupytojas yra apdraustas iki $40,000 per Fede
ralinės Valdžios Apdraudą F. S. L. I. C.

tonai Mousac 
LINDtR

ro akivaizdoje reikėjo rusiškai 
spausdintą blanką pasirašyti. 
Jokūbas Ilgaudas niekuomet ne
sužinojo to blanko turinio. Rei
kia manyti, kad tai buvo sava
noriško persikėlimo pareiškimas. 
Klaipėdoje Ilgaudai turėjo į pa
rengtą prekinį vagoną kopti. 
Nors viskas vyko labai greitai, 
tačiau Ilgaudai matė, kad čia 
buvo ištisas transportas pareng
tas. Ilgaudų šeimos vagone te
buvo Klaipėdos krašto žmonių, 
viso 34 vyrai, moterys ir vai
kai.

Jų ūpas buvo beviltiškas. Mo
terys tyliai verkė, vaikai buvo 
išalkę, o vyrai diskutavo ateitį. 
Pakelyje prie traukinio buvo vis 
daugiau vagonų prijungta ir, II- 
gaudo manymu, traukinys buvęs 
kokių 50 iki 60 vagonų.

Policija traukinį labai saugo
jo. žmogaus reikalų tebuvo ga
lima arti traukinio atlikti. Bet 
kadangi traukinys tesustodavo 
labai nereguliariai, todėl vago
nuose vyko neišpasakojamos sce
nos. Kelionė truko 18 dienų, kol 
ji baigėsi Abakomo miestelyje, 
500 km. nuo Mongolijos sienos.

Iš Abakomo vietos komendan
to tremtiniams pasakytos kalbos
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Nemunyno kaimas ant to paties vardo upės kranty
(Iš knygos Lietuviškasis Pamarys)
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buvo galima suprasti, kad Klai
pėdos krašto žmonės esą savu 
noru čia atsikėlę nuolatiniam gy
venimui. Po kalbos deportuo
tieji buvo skubiai sunkvežimiais 
į aplinkinius kolchozus išskirsty
ti. Ugandai pateko. į Krasno- 
jarsk, kur jie pasiliko iki palei
dimo į Vokietiją.

Po septynių išvietinimo ir 
prievartos darbų metų, kuomet 
(lietuviai) Ugandai galėjo įro
dyti, kad jie yra vokiečių pi
lietybės, rusai, 1955 m. jiems lei
do. į Vakarų Vokietiją išvykti. 
Tačiau, ne visi senieji Klaipėdos 
krašto prieškariniai gyventojai 
išvyko į Vakarus, nes pagal ru
sų 1969 m. statistiką jame te
bebuvo 11,200 senųjų gyvento
jų, kurie, matomai, negalėjo 
įrodyti savo vokiškumą, arba, 
buvo su padėtimi apsipratę ir 
pasiliko ten gyventi”.

C. Pietnemunijos gyventojų 
likimas 

a. Černiachovskio deportacijos— 
44,000 moterų į Maskolijos 

darbo stovyklas
Maskoliškų karininkų ir ka

rių Įvykdytus moterų prievarta-- 
vimus ir žmonių žudymus būtų 
galima laikyti atskirų asmenų 
individualinėmis orgijomis. Bet 
maskoliškoji karo vadovybė, 
Maž. Lietuvos okupacinėms pa-

jėgoms vadovavo maršalas čer- 
niachovskis (jis buvo prie Ka
raliaučiaus sužeistas ir vėliau 
mirė nuo tos žaizdos) pravedė 
dabar jau nebe atskirų asmenų, 
bet pačios vadovybės įsakytas ir 
organizuotas žmonių deportaci
jas į Rusiją.

'Šita akcija, pradėta 1945 sau
sio mėn. vyko per visus vasario 
ir kovo mėnesius. Jaltos konfe
rencijoje XT945.2.4-11) Stali

nas gavo anglų ir amerikiečių 
pritarimą, kad maskoliai, repa
racijų programos apimtyje, gali 
gabenti darbo jėgų iš užimtų 
Vokietijos kraštų (skaityk J. F. 
Bumes, Speaking frankly, p. 27). 
Dabar rusai turėjo lyg ir legalų 
pamatą žmonių deportacijoms.

Fiziniai pajėgiai atrodančios 
15-50 metų amžiaus moterys 
gaudavo šaukimus į nurodytas 
vietas. Iš ten, dabar jau kariš
kių sargyboj lydimos, jos buvo 
į artimiausią kalėjimą ar sto
vyklą nuvaromos. Surinkus di
desnį skaičių, jos buvo į apskri
ties (kalėjimus perkeltos, o iš 
ten Į Įsrutę. Įsrutėje buvo di
džioji surenkamoji stovykla, iš 
kurios jau transportas po trans
porto riedėjo į Rusiją, į Užuralį, 
į Ledinuotųjų jūrų pakrantes. 
Kuomet vėliau aiškėjo, kad li
kę Rytprūsių gyventojai bus Į 
Vokietiją išvietinti, rusai nusto
jo domėtis moterų ėmimais ir 
transportai sustojo. Rūpestin
gais apklausinėjimais nustatyta, 
kad iš Maž. Lietuvos buvo iš
vežta apie 44,000 moterų.

Ateities beviltiškumas, betei
sė būklė, prievartavimai, kelio
nė į Rytus gyvulių vagonuose, 
blogas ir menkas maistas, gyve
nimas darbo stovyklose ir neį
prastas darbas Azijos polarinėje 
srityje susargdino ir į duobę 
nuvarė apie pusę visų ištremtų 
moterų. Iš jų į Vakarus begrį
žo apie 22,000, reiškia, pusė jų 
padėjo galvas maskoliško bolše
vizmo “šlovei”.

b. Pietnemunijos žmonės rusų 
administracijoj e

Didžioji rusų ofenzyva, pradė
ta 1945 m. sausio viduryje, tai
kė, be kitų taikinių, ir Į Kara
liaučių. Kadangi nacių parti
ja buvo leidusi gyventojams iš 
30 km. platumo užfrontės juos
tos pasitraukti, rusai bent ofen
zyvos pradžioje, nerado jokių 
civilių. Tilžės, Ragainės, Pilkal
nio, Jsruties, Gumbinės ir Sta
lupėnų apylinkių gyventojai bu
vo Į vakarus pasitraukę. Bet jau 
Labguvos srity rusų žaibo grei
tumu Į priekį slenkantys šarvuo
čiai pralenkė tūkstančius pabė
gėlių, o Sambijoje jų dispozici
jon pateko dešimtys tūkstančių 
civilių. Vokiečių dokumentai pa
rodo, kad tokiu būdu rusai už
valdė 250,000 iki 300,000 senų
jų gyventojų. (Literatūra 26, p. 
69).

Visų pirma, jie iš didelės nau
jų pavaldinių dalies suformavo 
ilgas kolonas ir jas varyte varė I 

mas kiek pasitsisė. Buvo pakan
kamai ir kuro, ir per žiemas ne
reikėjo Šalti. Kai 1946 m. rusai 
pradėjo kolchozus steigti, ir mo
terys gavo juose darbo.

Tik vienas didelis pavojus li
ko visą laiką — tai plėšikaujan
tys maskoliai kareiviai, kurie 
kaimuose ir viensėdijose ne tik 
nevaržomai plėšė ir prievartavo, 
bet ir daugiau žmonių nužudė, 
negu tankiau gyventose miestų 
gatvėse. Gyvybės pavojus dar 
daugiau padidėjo, kuomet 1946 
m. su pirmais atvykusiais kolo
nistais, po kraštą pradėjo siaus
ti plėšikaujančių maskoliškų 
jauniklių — bezprizornikų gau
jos, kurios buvo daug bjaures
nės ir kruvinesnės už kareivius.

iM

atgal j provincijos rytines sritis. 
Viena gyventojų dalis galėjo 
grįžti į senuosius kaimus ir ten 
gyveno kiek laisviau. Kuomet 
laukuose žemkenčiai pribrendo 
ir daržai nunoko, maisto klausi-

Bet kitą gyventojų dalį rusai 
palaikė jų administruojamose 
darbo stovyklose, šitų žmonių 
padėtis iš karto tapo katastro
finė. Prie bendros nešvaros, ben
dro aputėjimo, bado, užkrečia
mų ligų, dar prisidėjo judėjimo 
varžtai ir NKVD tardymai nak
tie metu. Tad nenuostabu, kad 
iš 10,000 Prūsų Ylavoje esančio
je stovykloje surinktųjų, jau 
1945 m. gale, kuomet šita sto
vykla buvo likviduota, joje be
buvo 5,000 žmonių, o kiti 5,000 
buvo mirę (Literatūra, 26, p. 70).

Apie kitą, apie Vok. Ylavos sto
vyklą, Aleksandras Vaitschies 
praneša, kad joje buvo suvary
ti IŽjOOO žmonių, iš kurių 1945 

PAID QUARTERLY ATPER ANNUM
PASSBOOK
ACCOUNTS

INSURED

PER ANNUM 

$5000 or mors 
minimum 

30- months

PER ANNUM 

certificates 
$5000 or more 

4 year min.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

PER ANNUM 

$1000 or more 
1 year min.

CHICAGO, ILLINOIS 60632

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

(WEST OF CALIFORNIA AVE.)

'ZCK)'"

Taupykite dabar.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

TeL 421-3078Įsteigta 1*23 metais.

■■

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

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

Šę-

Chicago, HL 60608
DIDELES ATSARGAS.

Įrtalgoc pietuoM kiemai antomobflianu partatytL

11

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

Į NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL,— SATURDAY, AUGUST 23, 1973

m. kelių mėnesių bėryje mirė 
8,000. (Literatūra, nr. 32).

c. Juodoji rinka

Į mirtinas nelaimes patekę 
žmonės imasi visokių savigelbos 
priemonių. Taip elgėsi ir rusų 
okupuotos Rytų Europos žmo
nės. Viena tokių priemonių bu
vo Juodoji rinka. Visoj Lietu
voj, ypatingai Rytprūsių pasie
nyje, sužydo tokių rinkų. Iš jų 
daugiausiai žinoma yra Virba
liu Juodoji rinka. Joje daly
vavo trys žmonių grupės:

Kasdien į rinką atvykdavo 
150 iki 200 Did. Lietuvos ūkinin
kų vežimų su duona, pienu, 
sviestu, sūriai, kiaušiniais, mė
sa ir kitais maisto gaminiais.

Antroji grupė buvo Mažosios 
Lietuvos gyventojai, kurie at
gabeno vinių, durų ir langų ap
kaustų, užraktų, vandens kranų, 
vamzdžių, Įrankių, indų ir viso
kių iš degėsių išraustų ir nuo 
sugriautų namų nuimtų, gele
žies ir kitokio metalo gėrybių.

Trečioji dalyvių grupė buvo 
rusai. Pastarieji, prie Juodos 
rinkos matomai pripratę, rin
kų ne tik nevaržė, bet jose gy
vai dalyvavo. Naujai atvykę, jie 
dar neturėjo ko parduoti, bet te
buvo pirkėjais, paskleisdami Į 
žmones vienintelę galiojančią 
mokėjimo pri’emonę, rusišką 
rublį. (Literat. 26, p. 205).

(Bus daugiau)
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Parduotus vergus išnaudoja
Lietuviai visą laiką žinojo, kad sovietų karo jėgos 

okupavo Lietuvą ir labai žiauriai išnaudojo Lietuvos gy
ventojus. Lietuviai taip pat žinojo, kad rusai komunis
tai apgaulingu būdu prisijungė Lietuvą prie Sovietų Są
jungos. Rusai šitaip padarė, kad galėtų dar atkaliau iš
naudoti Lietuvos turtus ir krašto gyventojus. Lietuviai 
taip pat žinojo, kad visa eilė galingų valstybių ir įtakin
gų žmonių sovietų valdžios prievartos veiksmų nepri
pažino. Daugelis Rusijos ir net Lietuvos komunistus 
kritikavo dėl nepaprastai didelio išnaudojimo ir krašto 
alinimo.

Australijos darbiečių vadas Whitlam vienintelis 
pripažino sovietų valdžiai teisę išnaudoti Lietuvos gy
ventojus. Šiandien net patys australai gėdisi tokiu dar
biečių vado žingsniu ir žada pirma proga atšaukti Whit- 
lamo paskelbtą okupacijos ir aneksijos pripažinimą. Iki 
šio meto darbiečiai gynė pavergtų tautų ir išnaudoja
mų žmonių teises, o Whitlamas, pataikaudamas komunis
tams, pripažino aneksiją.

Sovietų valdžia buvo patenkinta Whitlamo pripaži
nimu, bet ji negalėjo sauvaliauti, kol galingosios valsty
bės aneksijos nepripažino. Iki šio meto JAV, Didžioji 
Britanija, Prancūzija, Vokietija, Ispanija, Portugalija, 
Kanada. Meksika, Brazilija, Argentina ir visa eile kitų 
valstybių pagrobimo nepateisino. Prezidentas Fordas, 
prieš išvykdamas į Helsinkį, viešai pareiškė, kad pagro
bimo nepripažins. Britų užsienio ministras po Helsinkio 
konferencijos parlamentui pranešė, kad britų vyriausy
bė aneksijos nepripažins. Jos nepripažino nei viena Eu
ropos valstybė, pasirašiusi Helsinkio aktą. Apie Pietų 
Amerikos valstybes ir kalbos negali būti. Joms nėra jo
kio reikalo komunistų smurtą pripažinti ir nepripažino.

Bet šiaudės Amerikoje atsirado nedidelė lietuvių 
grupelė, susispietusi marijonų ir pranciškonų vienuoly
nuose, kurie tvirtina, kad Amerika Lietuvą pardavė. 
Jeigu jau pardavė, tai, aišku, turėjo parduoti ją Brež
nevui. Pats Brežnevas pasigirdamas tvirtino, kad Hel
sinkio konferencija nustatė Rytų Europos sienas, bet 
net jisai netvirtino, kad kas nors jam būtų Lietuvą par
davęs. Apie Lietuvos pardavimą rusams gandus sklei
džia vienuolijose lizdus susisukę žmonės. Dalis lietuvių 
pradžioje tais gandais patikėjo, bet vėliau, kai nustatė, 
kad tokių gandų skleidėjai savo gandų faktais patvir
tinti negalėjo, tai nuo sklidėjų nusisuko.

Mintis apie Lietuvos ir lietuvių pardavimą pasiekė 
okupuotą Lietuvą. Gyventojai susirūpino. Juos dar nu
gąsdino Brežnevo nutarimas keisti dabartinius gyven-

Visi norime mūsų taikos ir 
vienybės Bendruomtenėje. Tik 
deja, to neturime. O neturime 
todėl, kad suskilusios Bend
ruomenės šalys negali susėsti 
prie derybų stalo išsiaiškinti 
tarpusavio nesusipratimams.

Nuostabu ir keista tai, kad 
JAV LB reorganizatoriai, tie 
“revoliucionieriai”, geros va
lios ir taikos dvasios parodo 
daugiau, JAV LB vadovybės 
žmonės. Gi JAV LB Reorgani
zacinės Tarybos pirmininkas 
Dr. Z. Danilevičius jau ne kar
tų įvairiomis progomis yra vie
šai pareiškęs, kad jo vadovau
jama Taryba, ta organizuotos 
opozicijos vadovybė, visuomet 
yra nusiteikusi gražiuoju išsi
aiškinti su JAV LB vadovybe 
nesusipratimus ir susitarti dėl 
bendruomenės taikos ir vieny
bės atstatymo.

Taip jis kalbėjo pereitais 
metais ALTo konferencijoje 
ir Amerikos lietuvių kongrese, 
taip po ano kongreso Ghica-

-- ------- __ - l u_. .1 ■■Miliai 1-RH.i^sS

gos lietuvių televizijoje; tą jis 
pareiškė ir JAV LB reorgani
zuotos LB Vidurio Vakarų 
Apygardos konferencijoje ir 
kitur.

O ką j tai atsakė JAV LB va
dovybė? Ji atsakė į tai savo 
tylėjimu į tuos organizuotos 
opozicijos vadovo taikos ir vie
nybės pasiūlymus nereagavi- 
mu arba neapykantos aistra 
persunktais “Pasaulio Lietu
vyje” tos organizuotos opozici
jos vadų ir veikėjų niekini
mais, jų vardo žeminimais.

O kai išmintingesni LB na
riai jos vadovybę remiančioje 
spaudoje kelia reikalą nesuta
riančioms šalims sėstis prie de
rybų stalo, tai tos LB vadovy
bės žmonės nenori apie tai nie 
ko nei girdėt

Įsidėmėtina tai, kad tokiu 
savo . atšakumu JAV LB opo
zicijai pasirodė ir JAV LB Ta
ryba, tas vyriausias sprendžia
masis LB organas, pask. savo 
sesijoje (suvažiavime).

tojų pasus naujais. Šiomis dienomis Brežnevas įsakė 
pavergtiems lietuviams išduoti raudonus pasus. “Jūs 
esate ne tik prie Sovietų Sąjungos pripungti, bet jūs esa
te ir parduoti. “Parduotus vergus rusai ryžosi dar la
biau išnaudoti. Specialiai sudarytas policijos, žurnalis
tų ir botaguotojų brigada pradėjo daryti reidus į geriau
sius kolchozus ir reikalauti labiau išnaudoti kolchozinin- 
kus. Algirdas Bukauskas, Juozas Meškauskas ir Vladas 
Žemaitis buvo padarę reidą į Šeimenos kolchozą, kuria
me rado gana daug netvarkos. Šie trys vyrai įsitikino, 
kad Šeimenos kolchozo darbininkus galima labai lengvai 
dar labiau išnaudoti, negu jie buvo išnaudoti iki šio 
met0- s. .

Iš Vilniaus pasiųsti pirmieji tardytojai kaltina bu
vusį Šeimenos sekretorių Vytautą Juchnevičių ir Remi
gijų Žemaitaitį inciatyvos stoka ir mažu domėjimusi dar 
didesniu kolchozininkų išnaudojimu, nepajėgumu “iš
vystyti daugiau propagandos”. Visų trijų pasirašytas 
dokumentas sako:

“Pabuvojus daugelyje kolektyvų, peršasi išva
da: ten, kur partinės organizacijos ne formaliai, o 
reikliai, kūrybiškai vadovauja socialistiniam lenk
tyniavimui, kur jo vystymui ir tobulinimui pajun
giamos visos ideologinio darbo formos, ten ir vaiz
dinė agitacija žengia kartu su gyvenimu — visada 
konkreti, mobilizuojanti, kovinga. Partijos rajono 
komiteto uždavinys geriausiąją patirtį paskleisti 
visose pirminėse partinėse organizacijose, nurodyti 
apsileidusiems draugams ir pareikalauti, kad nedel
siant juos ištaisytų.” (Tiesa, 1975 m. rugp. 19 d., 
2 psl.)
Trys reidininkai, užpuolę Šeimenos ir kitus Vilka

viškio kolchozus, nepatenkinti vien darbininkų lenkty
niavimu. Jie nori, kad tas lenktyniavimas būtų viešas; 
kad kiekviename kolchoze būtų matyti, kuris daugiau 
padarė, o kuris nepajėgia pasivyti patį stipriausią dar
bininką. Iki šio meto lenktyniavo tiktai sunkų darbą 
dirbtantieji darbininkai, o dabar į lenktyniavimą bus 
įtraukti ir propagandistai. Šių trijų užpuolikų rekomen
dacijos tampa įsakymais. Jeigu kuris kolchozo vadovas 
drįstų jų nepaklausyti tai tada įsikiš galingesni tardyto
jai, kurie imsis stipresnių priemonių parduoti vergams.

Tas JAV LB Tarybos nuo
taikas, atrodo, labai, gerai per
teikė Gediminas Kijauskas, S. 
J., Tarybos narys, “Pasaulio 
Lietuvio’’ š. m. birželio mėn. 
laidos vedamajame. Ten jis 
JAV LB organizuotą opozici
ją, jos vadovaujančius veikė
jus, išniekino, kaip tik galėjo, 
net palygino juos Kristaus nu
rodytam netikusiam medžiui, 
negalinčiam duoti gerų vaisių, 
atseit, žmonėms, kurie iš pri
gimties yra tokie negeri, kad 
jie išvis negali pasireikšti jo
kiais gerais darbais.

Ar šitaip atsiliepiant apie 
antrąją šalį, su kuria norima 
susitarti, galima susėsti prie 
derybų stalo ir tartis dėl atsta 
tymo Bendruomenėje taikos 
ir vienybės?

Dabar klausimas, kodėl JAV 
LB vadovybės žmonės šitaip 
elgiasi su savo opozicija? Kas 
gi jiems neleidžia sėstis prie

derybų stalo ir gera valia, lie
tuviško solidarumo, abišalės 
pagarbos ir brolybės dvasioje 
aiškintis tarpusavio nesusipra
timus, nuoširdžiai siekiant at
statyti Bendruomenėje praras
tą taiką ir vienyb?

Kitos kliūties aš nematau, 
kaip nupuolusio angelo nuo
dėmę — didybę, kuria reiškia
si visa ta mūsų siaura fronti
ninką grupelė, kuęi, vadovau
dama JAV Bendruomenei, su 
niekuo nesiskaito ir daro, kas 
tik jiems patinka, visus kitus 
ignoruodami, netgi niekinda
mi, žemindami, nes tik jie, ma 
tot, yra iš prigimties didieji 
vadai, kuriems kiti negali nei 
iš tolo lygintis.

Kol šita nuodėmingoji didy
bė viešpataus jų sieloje, tol 
sunku bus jiems atsisėsti prie 
derybų stalo su JAV LB orga
nizuotos opozicijos vadovybe.

Juozas Alekna įžengė į 96-tus

JUOZAS ALEKNA
Sveikiname Juozą Alekną, se

niausią Naujienų skaitytoją, 
įžengusį į 96-tus savo gyvenimo 
metus!

Alekna, arba kaip senovėje jis 
vadinosi Aleknavičius, gimė 1880 
metų birželio 21 dieną, prie pa
ties Panevėžio. Jis tarnavo ca
ro kariuomenėje, dalyvavo ru
sų — japonų kare, Mandžiuri- 
j.oje buvo patekęs į japonų ne
laisvę, gydėsi Tokijo ligoninėje, 
o vėliau parvežtas į Petrogradą 
ir paleistas iš kariuomenės. Grį
žo namo, pabuvęs kurį laiką Pa
nevėžy, 1906 metais atvažiavo 
į Ameriką, apsigyveno Chicago- 
je, 18-tos gatvės kolonijoje, kur 
pragyveno visą amžių.

— Kaip jaučiatės, Juozai ?~“~- 
paklausėme Alekną, ryte atėjusį 
į Naujienas dienraščio pasiimti.

— Jaučiuosi gerai, norėčiau 
iki šimto prieiti. Dabar, kai ne 
tiek jau daug teliko, ir dar lai
kas greičiau bėga, tai, rodos, 
šimtas ne taip jau toli...

— Kaip tai laikas greičiau bė
ga? — paklausėme. — Laikas 
visa laika vienodai taksi...

— Taip tu manai, bet taip nė
ra, — atsakė Alekna. — Vyres
nio amžiaus žmonėms laikas la

bai greitai bėga, o jaunesniems 
jis eina lėčiau. Jauni žmonės 
tiek daug laiko turi, kad nežino 
ką su juo daryti, o vyresnio am
žiaus visą laiką turi skubėti, nes 
jo laukia įvairiausi darbai. Tin
giniai turi daug laiko, bet dori 
žmonės niekad negali baigti dar
bų. Vieno nepabaigė, jau žiūrėk 
— kitas laukia. Savo darbus pa
darei, tai kaimynas prašo, kad 
petį priremtum, o laikas dar 
trumpesnis, kai kaimynės prašo 
pagalbos; joms viskas genda, 
šriubeliai atsisuka, durys iš
krypsta, langų stiklai susprogi- 
nėja, dažnai nusil upinė ja, laz
dos sulūžta, tai vis reikia padėti.

— Koks gydytojas Jums svei
katą prižiūri, kad taip gerai jau
čiatės ?

— Paskutinis mano gydyto
jas buvo japonas Tukimodo, To
kijo ligoninėje. Nuo to laiko 
Jokio gydytojo aš neturėjau... Ir 
džiaugiuosi, kad neturėjau... Ma
no žmona pradėjo eiti pas gydy
tojus — ji jau visas dešimtme
tis mane paliko... Vaikams ve
džiojau gydytoją, juos turėjau 
palaidoti. Tik sūnus’ teliko. Ma
no draugai, su kuriais kartu tar
navau caro kariuomenėje ir va
žiavau į Ameriką, ėjo pas gy
dytojus, bet jie jau visiems lai
kams išėjo... Aš nėjau, tai ir lai
kausi.

— Neini pas gydytojus ir nei
mi vaistų?

— Palauk truputį, aš to ne
pasakiau... Vaistus aš imu kiek- 
yieną dieną. Be vaistų aš vargu 
būčiau taip toli nukeliavęs. Kiek
vieną dieną aš išmetu po porą 
stikliukų stipriosios ir išgeriu 
po stiklą alaus, tai yra geriausi 
mano vaistai. Visuose geruose 
vaistuose yra degtinės. Ji rei
kalinga kūnui pravalyti. Ji už
muša visas bakterijas ir mikro
bus, kurie kabinėjasi prie mus. 
Vandeniu nuplaunu kūno odą, o 
degtinės stikliuku praplaunu vi
durius, užtat aš ir galėjau taip 
toli nukeliauti. Niekad nepasi-

gėriau, bet vidurius kiekvieną 
dieną pravalau...

— Kaip ausys ir akys ? — pa
klausėme Alekną.

— Ausys — tvarkoje. Kai di
deli automobiliai neina, tai ga
liu susikalbėti, o kai trokai ei
na, tai turiu palaukti, kol ūži
mas praeis. Kiek blogiau su aki
mis. Viena mano akis seniau 
pradėjo gesti. Kai prie Mukdeno 
sprogo šrapnelis, užmušė mano 
arklį, tai apdegino ir dešinę akį. 
Aš maniau, kad visai nematy
siu, bet Tukimodo pasakė, kad 
praeis ir kad niekas daugiau nie
ko negali padaryti. Taip ir bu
vo. Nuo to laiko man ji pradė
jo gesti. Kiekvieną metą vis 
sunkiau ir sunkiau ja matau. 
Iki praeitos žiemos tai Naujie
nas vis skaitydavau be akinių, 
bet dabar reikės prisitaikyti aki-‘ 
nius, nes mažesnės raidės jau 
sunkiau pastebėti, jos kartais su
simaišo...

Linkime Aleknai sulaukti šim
tinės ir kasdien skaityti Naujie
nas, kaip jis jas skaito jau 62^ 
trus metus. Naujienietis

Moterų grąžintojų 
pavojinga profesija
BERKELEY, Cal. — Kalifor-' 

nijos universiteto epidemiolo
gas Dr. Steve Selvin paskelbė, 
kad grožio salionų tarnauto
jos, moterų grąžintojos (beau
ticians), kurios darbuojasi kas 
dien su įvairiais kvepalais ir 
chemikalais, plaukų dažais ir 
kitokiais kosnietikais, yra 10 
kartų didesniame pavojuje gau 
ti plaučių vėžį ne kaip visu ki
tų profesijų moterys. Trys epi
demiologai ištyrę tik. vieno 
apskričio grožio s alio nūs ir 
3,000 vėžiu mirusių moterų mi
rimo priežastis, įsitikino, kad 
tų mirimų kiekiai yra reik
šmingi. • •

Per dešimtį metų tyręs Ka
lifornijos universiteto Berkeley 
laboratorijose ivairiaš bakteri ; 
jas ir epidemijas prof. Bruce 
Ames nustatė, kad vienas iš 
didesniųjų .pavojų apsikrėsti 
yra moterų plaukų dažai. Dt. 
Ames tvirtina nustatęs, kad 90 
nuošimčių dažų yra mutageni- 
ski, kurie gali išvirsti karcino- 
geniškais.

SKAITYK PATS IR PARAGINK 
KITUS SKAITYTI ? 
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TELEF. PH 8-3229

DU AIWA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

23S8 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

M. K. G. BA1UKAS 
AKUtnUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6449 So, PuImAI Rd. (Crawford 

Ntodlcal BdldJna), T«L LU 5-6446
Prihzu- tUonhu pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Žurnalistų popietė 8-10 Vasiuliy sodyboje
Popietė prasidėjo prof. Ze

nono Rekašiaus paskaita “San 
tykiai su Lietuva, klaidos pra
eityje ir ateities perspektyvos”. 
Popietę pradėjo Lž Sk. pirm. 
Vladas Selenis. Padėkojo šei
mininkams Vasiuliains už vie
tą ir svečiams už atsilankymą.

DU C K. BOBELIS
INKSTŲ IR iLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telaf. 695-0533

Fsx Valley Medical Center 
UO SUMMIT STREET 

ROUTES*; ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Retid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirina&sriaij' ir ketvirtad. 1—7 tsI, 
šatrai. penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir aeaiad. tiktai susitarus.

DR. PAIA V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wacfcteostor Community klinikos 
Msdidnes direktorius. 
Manheim Rd^ Wastohestor, IIL 

VALANDOS: 3—• darbo dienomis ir 
kas antra feitadieni 8—3 vai.

TeL 5EM72T arba 542-2721.

REZ.: GI 8-0873 ,

DR. W. EISIM ■ E1SINAS 
AKU1ERIJA IR MOTERŲ L<GOS i 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
ii 32 So. Kadrie WA 5-2570 

.Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepiu skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

Pirmaisiais žodžiais paskai
tininkas Z. Rekašius prabilo 
sekančiai: Malonu sugrįžti į 
namus. Pasiskaitymui ant sta
lo padėjo pluoštą “Akiračių”, 
pastebėdamas, kad lietuviškų 
laikraščių Amerikoje yra net 
perdaug — 40. Pridėjus “Aki
račius” būtų 41. Jo nuomonė, 
tai peraug, pakaktų trijų, jei 
būtų galima juosė laisvai iš
reikšti savo mintis.

Prisiminė “nevykusią” Kle-

velando konferencijoje priimtą 
rezoliuciją, draudžiančią san
tykiauti su Lietuvos ir Rusijos 
valdančiais atstovais. Paskai
tininko nuomonė, santykiavi
mas jau senai pribrendęs. 
Kaip matote dabar mano tei
gimas, kad reikia bendradar-

Susai® Fordaitė pakvietė sportininkus A *
į Baltuosius Rūmus

DR. A. B. GUVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ'AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

ML K. A. V. JUČAS 
T»L: 5614605 ir 4894441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
OFISAI:

; 1002 N. WESTERN AVĖ.
(Prie Western Ave. kampo) 
5214'Ne. WESTERN AVĖ. 
Vąlgndos pagal susitarimą.

Ofiso tol.': HF«8ir
Zsxidencijcs; PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- ’ 
trials; ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
QPTOMETRISTAS

K AT.K A LIETUVIŠKAI
2111 W. 71st St. — Tel. 737-5149 į 
■pbring akis. Pritaiko akinius ir I 

“contact lenses”.
Vtl pagal susitarimą. Uždaryta tree.

ML LEONAS SABUTIS
. . INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2A54 WEST 63rd STREET

Valr antrai nuo 1—4 po pietą, 
i/, ketirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
Kaulas rez. telef.: 448-5545
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GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G E L 1 N Y C I A 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834. --------------------- ■ .-T-^

GĖLININKAS
(PUTRAMBNTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. FETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 536-1220
ft MIL J! .IBI .HIĮĮffMUM -Jg

- PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R.ŠERĖNAS
Tei. WA 5-8063 1
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biauti, išryškėjo didžiavosi 
kalbėtojas. Supratome, kad tai 
Helsinkio konferencijos išva
da ir dėl šio niekas nieko ne
klausė. Atrodė, kad prelegen
tas iš Helsinkio konferencijos 
turi pasitenkinimą.

Toliau Rekašius pabrėžė, 
kad Vlikas ir Altą yra konser
vatyvūs, tai vis dėl to nebend
radarbiavimo užsidarę savo 
partiniuose rateliuose. Vadi
nasi, “nekoncervatyvūs rate
liai” tai frontininkai, akira- 
tininkai. Z. R. savo paskaito
je nesmerkė Helsinkio taikos 
konferencijoje pasirašiusiųjų.

H. Dūda savo paklausime 
kažką išsireiškė dėl nesutari
mų. Jo klausimą Z. R. atsa
kė, girdi, kaip atvykusioj! iš 
Lietuvos generacija išmimrs, 
už penkių-metų čia iš jūsų ma
žai kas beliks. Atseit, nebebus 
kas klauso Prof. Z. Rekašiaus 
paskaitą, nes iš jaunimo į pa
skaitas beveik neatsilanko. At
rodo, jaunimas nesidomi nė 
jauno prelegento paskaita.

Prof. Z. Rekašiaus tėvą Jur
gį pažįstu per dvidešimt metų. 
Pašnekose su tėvu Jurgiu jis 
sielodavosi dėl pavergtos Lie
tuvos, keikdavo pavergtos Lie
tuvos okupantus ir čia parau
donavusius komunistus, o sū
nus mums su j'ais perša drau
gystę. Trečio punkto, — atei
ties perspektyvos, išskyrus ben
dradarbiavimą. paskaitininkas 
kitų klausimų nekėlė. Nejaugi 
mes taip ir nekelsime mūsų 
tėvynei daromų skriaudų, ne
reikalausime, kad mūsų krašto 
daugiau rusais nebekoloni- 
zuotų, nesteigtų rusiškų mo
kyklų, neatiminėtų geresnių 
darfbų, nesiųstų į Rusijos gilu
mą darbams Lietuvos jaunuo

Prezidentas Fordas su šeima 
savo Kalėdų atostogas praleido 
Vail, Colorado, kalnuose, slidi
nėjimo stovykloje. Prezidentas 
didelis sporto mėgėjas, jis bes- 
portuodamas praleidžia daug 
laiko.

Jo duktė Susan seka savo tė
vo pėdomis. Ji taip pat yra ge
ra sportininkė — slidinėtoja. žie
mos metu Colorado aplinka la
bai graži, gamta žavėtina. Ją 
puošia dideli sniego kalnai, miš
kai. Sportininkams ir slidinėto- 
jams tai sudaro įsivaizduojama 
žemiškąjį rojų.

Suvažiuoja į Kolorado kalnus 
sporto mėgėjai iš viso pasaulio, 
daugumoje jaunimas, pasportuo
ti ir gamtoje linksmai praleis
ti laika.

Atvykus Vyriausiam Ameri
kos svečiui su šeima viešnagėn 
į Vail, Kolorado, vietos adminis
tracija tuojau priskyrė prie Pre
zidento ir jo šeimos geriausius 
savo sportininkus — slidinėto- 
jus. Arviną Kasparaitį, (lietu
vis) “Ski” slidinėjimo instruk
torių, Bruce ir Brian McCart
ney palydovais.

Būdami palydovais, jie turė
jo progos arčiau susipažinti su 
Prezidento šeima. Prezidento 
Fordo duktė Susan, minėdama 
savo 18-tąjį gimtadienį, buvu
sius šeimos palydovus iš Vail, 
Colorado, Arviną Kasparaitį, 
Bruce ir Brian McCarthney pa-

kvietė į Baltuosius Namus būti 
Prezidento šeimos svečiais. Jie 
ten išbuvo vieną savaitę. Būda
mi Washingtone, jie aplankė įdo
mesnes istorines vietas.

Arvinas Kasparaitis, gimė 
Mūncheno, D. P., stovykloje, Vo
kietijoje. Jo motina su šeima at
vyko į JAV ir apsigyveno Wau- 
kegane. Arvinas čia užaugo, 
baigė Waukegano (High School) 
gimnaziją ir Wisconsino Kolegi
ją. Atitarnavo JAV kariuome
nėje ir yra Vietnamo karo vete
ranas. Vėliau persikėlė gyven
ti į Vail, Kolorado. Jis yra slidi
nėjimo “Ski” instruktorius ir 
priklauso prie Vail Colo slidi
nėjimo “Ski” mokyklos.

Būdamas geras lietuvis, jo pa
darytam pastangom Lietuvos 
trispalvė vėliava buvo įtraukta 
į kitų valstybių vėliavų eiles ir 
visą laiką plėvesuoja švenčių pro
gomis žaidimų aikštėje. Arvino 
motina ir brolis Walteris, gyve
na Waukegane.

Petras Markūnas
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Meile neieško pegiežti už pikta".

1 Kor. 13:5.• • •
“Meilė neįtaria piktumu”. Ji nepasiduoda piktumui, bet pamiršta, 

kas buvo bloga. Pasiklauskime savęs: Ar aš turiu širdyje tokią meilį ir 
tokią meilės dvasią, kuri “neįtaria piktumu?” Ar aš turiu tokią meilę, ku
ri nori ir stengiasi maloningai aiškinti ir su pasigailėjimu spręsti kitų 
prasižengimus ar nusikaltimus? Meilės pripildyta širdis neturi vietos 
įtarimui arba greitam paklausymui skundų ir kaltinimų; ji nėra palinkusi 
priimti kaltinimus be įtikinančių įrodymų. Kažkas yra pasakęs: “Kur 
mažai meilės, ten daug nusikaltimų”. Tikroji meilė dengia visus nusi
kaltimus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

a e s
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontiei* 6-1882

f7-   - - -

SOPHIE BARČUS^
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

j Visos programos iš W0PA, 
i 1490 kil. A. M.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11:30—12 
vai. ryto. — Šeštadieni ir- sek-Į 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 yal.i 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

715° So. MAPLEWOOD AYE. 1

CHICAGO, ILL. 60629
5 ---------- -------- ---------- ■ ............. o

lius. Anot Z. R. mes koncerva-
tyviai nusipolitikavę, pasenę 
jo pasmerkti laike 5 mt. mirti. 
Turėtų Z. R. pagalvoti, nors 
ir ne šimtu procentų mes vai
kus užauginome lietuviais, bet 
ir ne šimtu procentų jie pri
tars Jūsų politikai! Kadangi 
savo paskaitoje Z. R. į jungė 
jaunuolio Viktoro Nako sraips 
nį “Akiračiuose” ragino pasis
kaityti, norėčiau to straipsnio 
kai kurios vietas paryškinti iš 
savo pergyvenimo ir patirties.

Pirmiausia dėl nesubrendi

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm.. antrad trečiai 
Ir penki 24 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niai* 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

V 1454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef 4 HEmlock 4-2123
]t«M. telef.: Gtbeon 8-6195

POR1ST FIXES HURT 
(XJX 5OMST HttEP®*

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
ųįndob skambinti telef. HE 4-2123. 
JeTneateRiepia. tai telef. GI 8-6185.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arėk Supports) ir t. t

v.i ■ n 4 ir 6—8. SeStadieniais 9—1. 
M50 West 68rd St., Chicago. Ilk 60629

Telef.: PRospect 6-5084

(Xr -rgdEfa se iefrgag 
tbe arde® ux c£ fira.
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mo po antrojo pasaulinio ka
ro čia atvykusiųjų. Per dvide
šimt penkerius metus gyvenda
mi demokr. Amerikoje taip pat 
dar nesubrendome ir nedemo
kratiškai elgiamės. Jei ta kar
ta nebuvo subrendusi 1918 mt 
reikėtų patikėti, bet kad ne
buvo subrendusi 1925-6 mt, 
tai jau mielas Viktorai mažai 
tiesos. Karininkų perversmas 
demokratijos neanuliuoja. Lie
tuvoje ix> ' septynerių metų, 
perrenkant prezidentą tauta 
prie demokratijos jau buvo pri 
pratusi ir pribrendusi. Rinki
nių metu didelė dauguma bal
sų išrinko valstiečių liaudinin
kų atstovą Dr. Kazį Grinių. 
Nors dar buvau jaunas — 18 
metų, rinkimus ir jų nuotaikas 
Radviliškyje, Šeduvoje ir Šiau
lėnuose gerai prisimenu. Tuo
met ir bažnyčiose vyko agitaci 
jos už ką balsuoti, bet balsuo
tojai vadovavosi savo nuomo
ne. Pamenu, kalbėtojas, stovė
damas ant vežimo paprašyda
vo klausytojų persiskirti, vie
ni į dešinę, kiti į kairę, tai vi
suomet kajęt'je būdavo dau
giau, nors rir dvasiškis kalbė
davo. V. Nakas demokratiškai 
nepribrendimą palygino su LB 
visuotino susirinkimo nuotai
ka. Ar tai nedemokratiška, jei

visuotinas susirinkimas reika
lavo išrinkti susirinkimui pir
ui i n inkaujantį, kuris būtų 
abiem ginčijamoms pusėms 
priimtinas? Dažnai pirminin
kaujantis renkamas, nors ir įs
tatuose būna nurodyta kas tu
ri pirmininkauti. Viskas čia de 
mokratiškiausiai. šias mintis 
savo rašinyje, nebūčiau kėlęs, 
jei prof. Z. Rekašius savo pas
kaitoje nebūtų prisiminęs ir 
pasiūlęs pasiskaityti.

V. Kutkus paklausė: Jei jūs, 
prof. Z. Rekašiau, leidžiate 
“Akiračius’ vien dėlto, kad jums 
Jūsų straipsnių kiti laikraščiai 
netalpina, tai kodėl mano 
straipsnio kurį aš pasiunčiau 
“Akiračiams” nepatalpinote? 
Paskaitoje buvo aiškinama, 
kaip paruošti jaunimą siun
čiant į Lietuvą. Patyriau, kad 
paskaitininkas dabartinėje Lie 
tuvoje pats nėra buvęs, o tik
tai iš spaudos apie ją kiek ži
nąs./

Daug dar buvo paklausimų 
ir aiškinimų, kur čia juos vi
sus surašysi. Paklausėjai bu
vo: V. Kutkus, A. žiedas, P. 
Taruta, V. Tamošiūnas, K. Ku
petas, A. Sukauskas, H. Dūda 
ir kiti. Po paskaitos vyko po
kalbiai privačiai. Dalyvavo per 
100 svečių bei spaudos darbuo
tojų. Po paskaitos svečiai bu
vo pavaišinti žurnalistų žmo
nų paruoštu skaniu maistu, 
štai jos: Vyr. šeimininkė B. 
Selenienė, jai talkino: S. Va- 
siulienė, L. ir O. Seleniai, E. 
Karvelienė, E. Garliauskienė, 
M. Gražulienė, L Alantienč ir 
A. Dudienė. A. Sukauskas

Našlių klubo veikla
Daug atsilankiusių narių bei 

svečių, mandagiai ir skrupulin
gai rengėjų komisijos, darbinin
kų ir talkininkų besidarbuojant, 
grožėjosi sėkmingai pasisekusio 
pikniko metu, kuris įvyko Onos 
Bruzgulienės 'darže, rugpjūčio 
10-ta d. Valdyba visai komisi
jai ir darbininkams-už sąžiningą 
darbą yra labai dėkinga.

Sekanti gegužinė (piknikas) 
įvyks rugsėjo mėn. 14 d. Onos 
Bruzgulienės darže, 8284 Kean 
Ave., Willow Springs, III.

Tradiciniam klubo banketui 
jau dabar yra platinami bilietai. 
Banketas ruošiamas spalio mėn. 
12 dieną Polonia Grove salėje. 
Bilietus galima užsakyti skam-^ 
binant tel. 581-4133, RE 7-0017, 
PR 8-5817 ir 927-8660. Bilietas, 
užsakius iš anksto, yra 6.00 dol. 
Prie durų bilietai bus pardavi
nėjami po 7.00 dol. asmeniui. 
Norinčius dalyvauti bankete 
Valdyba prašo visus iš anksto 
užsakyti bilietus.

Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks rugsėjo mėn. 12 dieną 
Vyčių salėje, 2455 W. 47 St. Sa
lė yra išnuomota ir sekantiems 
metams. V. Cinką, koresp.

(Pr).

Litter doesn’t throw 
itself away; litter 
doesn't just happen. 
People cause it—and 
only people can prevent 
It “People” means you. 
Keep America Beautiful

—-- --------- -

Liūdna Yauniškiu šeimos sukaktis
C

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS Į
“AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAICA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
☆ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAlYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

šiandien sueina lygiai 20 metų, kai 1955 metų rugpiūčio men.
23 dieną mirė mūsų mylųnas tėvelis

POVILAS YAUNIŠKIS.
Jau praėjo 10 mėnesių, kai 1974 m. spalio mėn. 6 dieną mirė 

mūsų visų mylima mamytė ‘
URŠULĖ YAUNIŠKIENĖ, 

sulaukusi 92 metų amžiaus. Rodos matome ją gyvą, bet ji užmerkė 
r akis amžinai, kai buvo pašaukta amžinon ramybėm

Visai netikėtai,, tiktai penkias savaites pasirgęs, mirė
DR. ALFONSAS YAUNIŠKIS,

vos sulaukęs 60 metų amžiaus.
Mes visi, žmona ir šeima, seserys, švogeriai ir giminės, negali- j 

me apsakyti, kaip sunku atsiskirti su mylimu vyru, tėveliu ir broliu.
Šių metu rugpiūčio 25 dieną, 10 vaL ryto, kunigui J. Bertašiui 

atnašaujant, sv. Kazimiero lietuvių bažnyčioje Winnipege, Kanadoj, 
bus atlaikytos mišios už mūsų tėveli, motiną ir brolį. Maloniai kviečia
me visus, kas gali ateiti ir pasimelsti už mirusių sielas.

Brangus ir mylimas Tėveli ir Broli, ilsėkitės amžinai ir laukite, 
kada Viešpats ir mos pasauks. • ' -

* Nuliūdę liekame:
Žmona Margarita ir Mrs. G. Pamer (Amelia), Ha
milton, Can., M»S. A. Jean Rauba su šeima, Chica
go, Ilf., Mrs. W. Salome Husted ir daugelis draugų, 
giminiu ir prietelių iš tolimo Cardiss Wales.

^.1 • ■ * ■ I

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Ph«ne: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-113$

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW4CZ)

2424 WEST 69th STREET Republic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ul. 974-4410

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

S — MAUJWNO5, CHICAGO 8, ILL. — SATOKDAY. AUGUST 23. 1975



Santykiai su Kuba '
WASHINGTONAS. ~ Vais’ 

lybės departamentas ketvirta
dienį pranešė, kad svetimose 
šalyse veikiančioms JAV-biy 
firmoms oiirna karta 12 motu A 4 4 w
bėgyje bus leista prekiauti su 
Kuba.

Tai yra viena iš keturių prie
monių, kurių Valst. departa
mentas ėmėsi netrukdyti ki
toms valstybėms, norinčioms *
prekiauti su Kuba. Kaip of i-1

čiaiial aikinama, JAV įsiūtu i- 
na j Amerikos Valstybių Orga
nizacijos politiką, kuri jau 
prieš tris savaites baigė embar( 
bo prieš Kubą. ‘Ši priemonė į 
nereiškia abišalių santykių su Į 
Kuba, bet reiškia Amerikos; 
santykius su kitomis Ameri
kos kontinento valstybėmis”, 
paaiškino prezidento Fordo i 
spaudos sekretorius Ron Nes j 
sen. Jis pasakė, kad Jungtinių i 
Valstybių santykiai su Kuba!

\ ipriklausys nuo Kubos.

SAVAITĖS EKSKURSIJA LIETUVOJE

tik $679
(lėktuvas, viešbutis, maistas)

Ekskursija išvyksta iš Bostono ir New Yorko 
L RUGSĖJO 25 D. IR SPALIO 16 D.
Prie šių grupių galima jungtis ar iš kitų miestų — 
Chicagos, Clevelando, Detroito, Pittsburgho, 

Philadelphijos, Los Angeles ir kitur.
'Norintieji gauti daugiau informacijų prašomi 
kreiptis i

ALGIRDĄ MITKŲ,
8 White Oak Road, Newton, Mass. 02168.

Tel. (617) 969-1190
arba

Galaxy Tour and Travels, 141 Linden Street, 
Wellesley, Mass. 02181. Tel. (617) 237-5502
Iš itų miestų galima skambinti Collect dienos 

metu Galaxy Tour and Travels arba Algirdui 
Mitkui po 4 valandos po pietų.
Prašome pasinaudoti šia puikia proga taip pigiai 

aplankyti Lietuvą.

Sol. STASĖ KLIMAITĖ - PAUTIENIENĖ,

gyv. Santa Monica, Cal.z š. m. rugpjūčio mėn. 24 d., sek
madienį, Santa Monica Civic auditorijoje įvyksiančiame 
tarptautiniame festivalyje išpildys lietuviy kompozito
rių dainas. Pradžia 6 vai. 30 min. vakaro. Įėjimas lais
vas. Festivalį ruošia Santa Monica Chamber of Com
merce. Programoje dalyvauja ir kitos tautybės, kuriu 

<meninė atranka buvo daroma konkurso keliu. Sol. Pau- 
tienienė šiais metais konkursą laimėjo išpildydama Rū
telės ariją iš K. V. Banaičio op. "Jūratė ir Kastytis".

Koncerto metu jai bus įteikta premija.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARLA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th St., Chicago, UI. 60629 8 Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas jvairiv prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metu patyrimas.

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

r-ll------- I II II | |IĮ |IĮ II

-----------------------------------------: ...... ----------------------------

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, HI. 60608. — Tel. 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINAS

JUBILIEJINIŲ METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Šiemet suėjo 60 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neiriamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.

TRUMPAI J

o

— Robertas Yakas ir William 
Baltrus dalyvauja senjorų beis
bolo (komandoje Clydes, kuri 
laimėjo čempionatą 15-me war- 
de. To wardo demokratų parti
jos pirmininkas sen. Frank D. 
Savickas jiems įteikė trofėjų.

— Bronė Jakštienė iš Ožionių 
kaimo, Ignalinos rajono paieško 
vyro Gabrieliaus Jakšto, kuris 
prieš 7 (metus (gyveno 1520 
Hoyne Ave., Chicago, Ill. Jei 
kas turi kokių žinių apie jį, pra
šom atsiliepti Balfui. Telef. 
776-7582. ;

— Donatas šukelis, Union 
Pier, Mich., visuomenės veikė
jas, ankščiau gyvenęs Marquette 
Parko apylinkėje, pratęsdamas 
prenumeratą, atsiuntė penkinę 
Naujienų paramai. Naujienų 
vadovybė nuoširdžiai dėkoja.

— Algirdas Barakauskas, Mar
quette Parko Lietuvių namų 
savininkų organizacijos vicepir
mininkas, pasakė pagrindinę 
kalbą demonstracijose prieš pa
nika ir keliančias Real Estate 
įstaigas, praktikuojančias gy
ventojų kaitą apylinkėje. Jis pa
reiškė, kad tai yra tik pirmasis 
žingsnis daugelyje legalių bū
dų gyventojų bei visuomenės 
investavimų apsaugai. A. Bara-

NAMU ĮKAINAVIMAS 
NEMOKAMAI 

Turime pirkėjus.
J. BACEVIČIUS 

Tek 778-2233

kauskas kvietė visus gyventojus 
prisidėti prie savos apylinkės iš
laikymo tinkamoje aukštumoje. 
Demonstracijoj dalyvavo virš 
500. Akciją aprašė vietos laik
raščiai pirmuose puslapiuose, 
iliustruodami nuotraukomis.

— Naujienų piknike rugsėjo 
7 d. Polonia Grove bus Laimės 
šulinys ir šaltinis, kuriuose lai
mingi svečiai galės laimėti ver
tingas dovanas. Dovanos jau 
dabar yra renkamos iš dosnių 
tautiečių ir prekybos bei finan
sų institucijų. Apie savo dova
nas ir paramų Naujienoms pra
šoma pranešti administratorei 
Kristinai Austin, tel. 421-6100, 
arba Rengėjų komisijos vice
pirmininkui Jonui G. Evans, 
6845 So. Western Ave. Telef. 
RE 7-8600. Artimoje ateityje 
bus pranešti kiti komisijos na
riai. Rengėjų komisija ruošiasi 
priimti gausius Naujienų pikni
ko svečius ir jiems tinkamai 
patarnauti.

— Edvardas Tyška išrinktas 
Amerikos Legiono Dariaus-Gi
rėno posto komandierium, Che
ster Stachyra — Sr. vicekom., 
Joseph Martinkėnas ■— Jr. vice
kom., Eugene Griggs — adju
tantu. Iškilmingas įvedimas į 
pareigas buvo rugpiūčio 9 d. 
posto salėje.

— Mokslo ir Pramonės mu
ziejus greitai atidarys “Praeities 
pagrindinę gatvę" 200 m. sukak
ties proga. Toje gatvėje bus tų 
laikų Ice cream svetainė. Nuo 
rugsėjo 2 d. muziejus atidaro
mas 9:30 vai. ryto, uždaromas 
4 vai., šeštadieniais ir sekmadie
niais 5:30 vai. vak.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes. Ju bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos. ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems idomios. naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų-pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChlcagoĮe Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — S830, vienam mėn. S3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą

AL. IR I G N A S
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO

^58-tos Ir Western Avenue kempes

PUSMEČIUI 60 DOLERIŲ 
(10/20/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

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

Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimą.

PAVARDE IR VARDAS -----------------------------------------------

—

LIETUVIS
DAŽYTOJAS

4612 S. Paulina St.
(Town of Like)

Dižo nimut Ii lauko Ir H vldauu. 
Darbas garantuotai.

Nuo 5 iki 8 vai. vak. 
skambinti YA 7-9107

STASYS ŠAKINIS
V----------------------------------------------------- z

ADRESAS_______________________________________________ "NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

— Adomas Stanišauskas iš 
Lowell, Ind., lankėsi Naujienose 
apmokėti buvusio kaimyno a. a. 
Bruno Belunskio prenumerata, 
kad Naujienos eitų jo šviesiam 
atminimui. A. Stanišauskas da
lyvavo Lietuvos leisvei išlaikyti 
kovose, buvo sunkiai sužeistas. 
Jis ir dabar neužmiršta savo 
gimtojo krašto ir lietuvybės rei
kalų išeivijoj. lankymosi pro
ga, įteikė lietuviškos spaudos 
paramai 10 dol. aukų, taip pat 
nupirko lietuviškų knygų. Prieš 
trejetą metų jis gyveno Bridge- 
porto apylinkėje ir dirbo sta
liaus darbų baldų bei jų pataisy
mo srityje. Dabar jis kaip sta
lius prižiūri p. Pauliukienės 
ūkio trobesius. Ten kartais at
važiuoja Pauliukienės duktė “po
nia Ieva Rokefelerienė, kadaise 
išrinkta Amerikos lietuvių gro
žio karalaitė.

— Wally Kuchinskas, Cicero, 
III., 2-jo Pas. karo veteranas, ne
senai grįžo iš Haines veteranų 
ligoninės, gerai pataisęs savo 
sveikatą. Jis ir jo žmona Sue 
atnaujino 2 metams Naujienų 
prenumeratą, kurią laiko savo

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių .

DINNING ROOM HELP 
EXPERIENCED 

BUS BOYS — WAITRESSES 
Must have 2 years experience. 

5 Day Week. Steady Work. 
Good pay and other benefits. 

UNIVERSITY CLUB 
76 E. MONROE ST.

REIKALINGA INDU PLOVĖJA 
ARBA PLOVĖJAS. 

Skambinti bet kuriuo laiku.
1 Tel. 778-7707.

MIAMI L. A. P. KLUBUI 
sekmadieniais reikalinga 
VIRĖJA AR VIRĖJAS. 
Geras atlyginimas. Rašyti: 

E YANKUS.
1475 N E 125 Terr. N. MIAMI, 

FLA. 33168.
Tel. 305 — 891-1366.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

UPHOLSTERER — 
CUTTER 

Must have experience. 
Good working conditions. 
Insurance. Steady work. 

CUSTOM FURNITURE 
UPHOLSTERERS 

10444 So. WESTERN AVE. 
Tel. BE 3-3267.

MECHANIC — CAN LINE 
Midwest Can Mfr. has several ope
nings on various can lines for ican 
line mechanics. Salary commensu
rate with ability. Reply to 

INTERNATIONAL CAN CO 
3810 W. 38 ST., CHICAGO.

Tel. 847-0500.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS pavie
niam asmeniui Marquette Parko 

apylinkėje.
Telef. 476-6497.

MARQUETTE PARKO APYLINKĖJE 
IŠNUOMOJAMAS 

3^ KAMBARIO BUTAS
vyresnio amžiaus porai arba vienai 
moteriškei. Pečius ir gazas. virimui.

Telefonuoti 
434-7174.

uošvienės ir mamytės a. a. J. 
Staligienės vardu, jos atmini
mui.

— Brighton Parko tautietis 
S. P. užsisakė Naujienas viene- 
riems metams ir pažadėjo su jo
mis supažindinti savo artimuo-. 
sius.- Jis nepatenkintas dabarti
ne isteriką prieš JAV aukščiau
sius pareigūnus ir prieš pačia 
Ameriką. Jis pareiškė pritarimą 
Naujienų laikysenai, kuri išreiš
kia Amerikos lietuvių pažiūras. 
Tos pat apylinkės tautietis užsi
sakė 3 mėn. ir prašė siųsti savo 
draugams susipažinimui, duoda
mas jų adresus. Naujienos yra 
siunčiamos susipažinimui 2 sa
vaites nemokamai.

— L. Apolis iš Homewood, 
Ilk, lankėsi Naujienose pasitarti 
savo ruošiamų atsiminimų iš
leidimo ir kitais spaudos reika
lais. Ta proga jis įteikė Naujie
nų paramai 10 dol. Naujienų 
vadovybė dėkoja visiems rėmė
jams, platintojams ir naujiems 
skaitytojams.

Chicagos Anglijos - Britani
jos Lietuvių Klubas rengia ge
gužinę - piknikų rugpiūčio 24 d. 
Bruzgulienės darže, prieš Lietu
vių Tautines kapines. Pradžia 
12 vai. Prašomi klubo nariai ir 
svečiai dalyvauti. (Pr).

*■ Elektros įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir sąži
ningai.

Klaudijus Pumputis,
4358 So. Washtenaw Ave.

Tel. 927-3559.
(Pr).

Floridoje, Sapphire Sea Mo
tel vasarnamy, reikalinga mote
ris ir vyras motelio darbams. 
Butas ir geras atlyginimas. Ra
šyti:

V. Tomkus,
Sapphire Sea Motel

A. 1 A. 700 Ocean Dr. 
Juno Beach, N. Palm Beach, 

Florida 33408.
Įsidėmėtina naujas motelio 

telefonas:
Area code 305 626-2444.

(Pr).

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui I Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Boad. Chicago, Ill. Virginia 7-7747
*

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
pVISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ~f

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
MŪRINIS BUNGALOW ant 43' skly

po. Centr. šildymas. 64-ta ir Whipple. 
Nebrangus.

2 BUTŲ po 4% kamb. 17 metų. 3<y 
sklypas. Centrinis šildymas kiekvie
nam butui atskirai. Tik $43,000.

4 BUTŲ: 2 po 4, 2 po 3 ir B kamba
riai skiepe. 2 auto garažas. Centri
nis šildymas. Geros pajamos, gera 
gyventi vieta.

10 BUTŲ MŪRAS. Naujas šildy
mas. Geros pajamos. Dideli kamba
riai.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

MARQUETTE PARKE parduodamas 
2 miegamų bungalow, gazu šildomas, 
su centrinio vėsinimo Įrengimais, at
naujinta virtuve, pilnu beismantu, 
2% mašinų garažu. Duokite pasiūly
mą. Skambinti Al. Karan (Karanaus- 
kui).
CALVELLE REALTOR. Tel. 636-1111.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
Nuosavybės — kitur

DĖL SENATVĖS 
SAVININKAS PARDUODA 

16 KAMBARIŲ NAYIA
— roominghouse. Jei kas norės, ga
lės gauti paskolą. Dėl informacijų 

kreiptis: FRANK MICKUS,
236 COURT ST., HOT SPRINGS, 

ARK. 71901. Tel. 624-4061.

O Visų rūšių namų apšildy
mo specialistas JOHN PUCETA. 
Telefonas 925-4661. Sk.

PRIEŠ MOKSLO METUS
7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA. 

2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj galite ujumti. Mar
quette Parke. $29,750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. Įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

GRAŽUS GEORGIAN 5 kamb. 40 
pėdų lotas. 2 auto garažas. Arti ofiso. 
Jau turime raktą. $18,250.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
S15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23 900.

LIUKSUS 10 METU MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieji, 2 vonios, kar
petai. beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdų lotas. 2 auto mūro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37,650.

1% AUKŠTO. 18 metų mūras, 2 bu
tai. 2 auto garažas. Arti mūsų. Liga 
verčia atiduoti. $33,500.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
Parko bažnyčios. Jau laisvas. — 
$21,000.

2 AUKŠTO MŪRAS, puikus 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante, naujas gazu šildymas. Geras 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

PLATUS LOTAS su garažu. Arti 
Maria High. Pigus. $5,900.

VALDIS
REAL' ESTATE

2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200
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o Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ii 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben^ 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... Naujienos buvo ir yra 
už demokratiją ir toleranciją. 
Deja, jos negali toleruoti Lietu
vos okupacijos tolerantų ir pa
likti įvairių tipų bendradarbiau- 
tojus visiškoje laisvėje. Todėl 
šio pasimetimo ir iliuzijų politi
kos laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio ju
biliejiniais metais padvigubinti 
skaitytojus. (Pr).

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO

JAMO TTTR.TO PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

M. A. ŠIMKUS 
'Rea! Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Didžiausias kailiu
pasirinkimas 

pas vienintelį 
lietuvj kailininką KĄ 

Chicago je ------

NORMANĄ
URŠTEINĄ 

ei. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489 

(buto)

185 North Wab**h Avenue
2nd Floor Chicago, DI. 60601

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl. 60609. Tel. VI 7^3447

—------------------ » . -r------ - ------- ----- ------

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 Sc. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

........................ i . i.

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

REpubllc 74941

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.




