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FBI AGENTAI SUĖMĖ PATTY HEARST 
IR JOSIOS DRAUGUS

Milijonieriaus duktė, pamačiusi tėvus, pradėjo 
verkti ir kartoti, kad ji norinti namo

SAN FRANCISCO, Cat — Mokslo nebaigusi studentė Patty- 
Hearst, 19 mėnesių besislapsčiusi nuo policijos, pateko j josios 
rankas. Pasirodo, kad ji kartu su japonų kilmės moterimi buvo 
išsinuomavusi butą San Francisco mieste, Missions kvartale. Vie
ta rami ir nepavojingą. _
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Pradžioje niekas nekreipė dė
mesio į artistę Wendy Yoshimu- 
ra, išsinuomavusią gan brangų 
butą, bet kaimynai pradėjo do-_ 
mėtis, kai josios draugė atsi
kraustė j tą patį butą. Policija 
pradėjo sekti abi moteris.

Pirmiausia sučiupo 
William ir Emily Harris

FBI agentams pirmiausia pa
vyko sučiupti William ir Emily 
Harris. Jiedu skaitėsi pačiais 
Įtakingiausiais “Simbiozinės iš
laisvinimo armijos kariais”. Jie 
plėšė bankus, slapstėsi nuo poli
cijos, rašinėjo grasinančius laiš
kus ir bandė padaryti tvarką ne
tvarkingoje Amerikos kapitali
nėje sistemoje.

Policija žinojo, kuriame bute 
buvo apsigyvenę William ir Emi
ly Harris. Butas ir jo gyvento
ja buvo atidžiai sekami.

Ketvirtadienio vakarą du po
licijos agentai priėjo prie Wil
liam Harris, paskubomis ėjusio 
į namus. Agentai pasisakę, kas 
jie toki esą, parodė ginklą ir 
įsakė tuojau iškelti rankas. Pas
kui savo vyrą žingsniavusi Emi
ly Harris, pamačiusi iškeltas vy
ro rankas, pasisuko ir bandė pa
sprukti iš policijos pastabios 
akies, bet ji buvo sulaikyta, nu
vesta į policijos stotį, nufotogra
fuota ir tuojau nugabenta į San 
Mateo teismą, kur abu buvo ap
kaltinti ir padėti į kalėjimą iki 
teismo.

Emily Harris yra turtingo biz
nieriaus Frederik Schwartzo 
duktė, tapusi revoliucioniere ir 
susidėjusi su William Harris.
Suimtieji nesipriešino policijai

Suėmus William ir Emily Har
ris, policija apie valandą juos 
patardė, ir tuojau nuvyko į Wen- 
di Yoshimura butą. Suimtieji 
turėjo' ginklų, bet policijai ne
sipriešino.

Atrodo, kad jiems jau nusibo
do Slapstytis ir bastytis iš vie-

NEW YORKAS. — Jackie, 
buvusi Jacqueline Kennedy Ona- 
ssis, pagaliau ėmėsi darbo — 
stojo į Viking Press kaip pata
riamasis redaktorius. Vikingo 
prezidento Thomas H. Guinz- 
burg pranešimu ji dirbs leidyk
los ofise Madison Avenue padė
dama redagavimo pareigose įvai
riuose Viking firmos skyriuose.

MIAMI, Fla. — Uraganas 
Eloise, perbėgdamas per Karibų 
salas ir pridaręs didelius nuosto
lius, pasiekęs Kubos rytinę dalį 
gerokai “sušvelnėjo”, pavirsda
mas audra su dideliu „vėju ir 
smarkiu Ketumi, bet Amerikos 
Uraganų Centras tvirtina, kad 
Eloise atgavusi savo uraganinį 
smarkumą patrauks link Jungti
nių Valstybių pakraščių.

NEAPOLIS, Italija. _ Ket- 
tvirtadienio naktį Neapolio 
miesto meru išrinktas komunis
tas sen. Maurizio Valenzi. Taip 
pirmas raudonas meras šio mie
sto istorijoje.

HARTFORD, Conn. — Mote
ris gubernatorė Ella T. Grasso 
nuo praeito sausio mėnesio, ka
da ji perėmė Connecticut valsti
jos gubernatoriaus ofisą, iki šiol 
į aukštesnes teisines ir admi
nistracines pareigas paskyrė jau 
78 moteris, paskirtųjų tarpe 
yra vienas valstijos komisionie- 
rė ir keturios komisionierių pa
vaduotojos. Tai yra pirmos mo
terys tokiose pareigose Jungti
nė Valstybėse.

MADRIDAS.— Generalissimo 
Francisco Franco sesuo, Mrs. 
Pilar Franco Nahamonde, 75, pa
sakė, kad jos brolis generalissi
mo, sulaukęs 82 metų amžiaus, 
netrukus, gal būt, ateinančio 
spalio 12 dieną atsistatydins, sa
vo pareigas perleisdamas prin
cui Juan Carlos de Borbon, bet 
Franco valdžios autoritetai pa
sisakė apie tokias permainas nię- 
ko nežiną.

nos vietos į kitą. Kaip Patty 
Hearst, taip ir 32 metų Yoshi
mura be pasipriešinimo pasidavė 
FBI agentams. Visi FBI agen
tų buvo apklausinėti, nuvesti į 
teismo rūmus, apkaltinti ir pa
dėti į kalėjimą. Patty Hearst, 
patekusi į greta kriminalistės 
kameros, pradėjo pasakoti, kad 
vienintelio dalyko, ko ji norėtų, 
tai patekti į namus. Prieš 19 mė
nesių ji nusidėjusi gyveno su ma
tematikos profesorium Steven 
Weed. Simbioninės “armijos” 
kariai ją pagrobė ir pareikalavo 
stambios išpirkimo sumos iš tė
vo. Pradžioje ji priešinosi ir šū
kavo, bet vėliau pati tapo sim
bioninės “armijos” narė ir da
lyvavo užpuolimuos.

Kalifornijoje, San Sylmar miestelyje/ yra pastatyta didelė Merle Norman Grožio Pilis. Šią va
sarą į šią Grožio Pilį buvo pervežti 1,300 dūdų turintieji vargonai, savo laiku grojusieji Atlan
tos Roxy teatre. Grožio piliai tai yra didelė dovana, bet tuos vargonus pervežti, įrengti ir pri
versti groti tikru garsu, jau visai kitas reikalas. Specialistas Gordon Belt kairėje tikrina vargonų 
dūdų balsus, o dešinėje įį, jau bandantį paleisti sudėtingą melodiją. Beit tvirtina, kad užims ge

rokai laiko, kol vargonai’ parodys tikrą muzikos grožį.

UŽ $5 BILIJONU PASKOLĄ 
JAV GAUS $148 MILIJOONUS

U. S. senatorius Harry F. Byrd Jr. savaitraštiyje “National 
Enquirer” straipsnyje apie Jungtinių Valstybių teiktas paskolas 
kitoms valstybėms ir tų paskolų grąžinimą rašo: J. A. Valstybių 
vyriausybė per paskutinius 3 metus kvailai prarado daugiau kaip 
$5 bilijonus, nurašydama stambias paskolas svetimoms valstybėms 
atsilyginant po 3 centus už dolerį...

Pirmą stambiausią $2.6 bili
jonų sumoje paskolą Sovietų Ru
sijai Valstybės departamentas 
geraširdiškai nubraukė už Ru
sijos prižadėjimą sumokėti 348 
milijonus ir dar 3674 milijonus 
su . nuošimčiais su .sąlyga, kad 
Amerika suteiks rusams preky
bos koncesijas. Sovietų Rusija 
pareiškė, kad skolų Amerikai su
mokės tik $48 milijonus, tai yra 
po du centu už dolerį...

Antras stambių .paskolų lik
vidavimas buvo su Indija, kuri 
už savo skolą JAV-bėms $2-2 
bilijonų sumoje sutiko sumokėti 
$100 milijonų, taip pat sutiko nu
braukti $370 milijonų Prancūzi
jos skolą už $100 milijonų. Se
natorius Byrd apskaičiuoja, kad 
JAV administracija be Kongreso 
pritarimo nubraukė $5.1 bil. 
kitų valstybių skolų JAV-bėms 
mainais į tų valstybių pažadą 
išmokėti JAV-bėms $148 mili
jonus, kas reiškia, kad' Ameri
kos skolininkai penkių su viršum 
bilijonų dolerių skolas “grąžins” 
po 3 centus už dolerį.

Sutvirtinti JAV-bių adminis
tracijos perdaug gerų širdį se
natorius Byrd įteikė Kongresui 
biliaus sumanymą, kad kitų val
stybių JAV-bėms turi būti grą
žinamos pagal dolerio nomina
linę vertę.

WASHINGTONAS. JAV 
Laivynas sutiko nebenaudoti sa
vo reikalams Matagorda salos, 
Texas, kurią pasirinko sau bu
veine žiemoms praleisti rėkau
jančios (whooping) gervės. Tos 
gervės yra ypatingoje valdžios 
globoje.

■ — ■—' —I- ■ - --------

LEONIDAS BREŽNEVAS VARGU ŠIAIS
METAIS ATVYKS Į AMERIKĄ

Prezidentas Fordas, Henry Kisingeris ir Gromyka 
tris valandas tarėsi įvairiais taikos reikalais
WASHINGTONAS, D. C. — Sovietų užsieniu ministras And

rei Gromyka tris valandas tarėsi su prezidentu Fordu atomo gink
lų kontrolės klausimais, bet nepajėgęs susitarti. Pasitarime da
lyvavo sekretorius Henry Kissingeris, o Gromyka buvo atsivedęs 
kelis patarėjus. Pasitarimas tudėjo tęsis pusantros valandos, bet 
jis užsitęsė net tris valandas, bet pagrindinių klausimų neiš
sprendė.

Daley nori turėti 
nuosavą prezidentą

CHICAGO. — “Sun-Times” iš 
savo patikimų šaltinių pranešė, 
kad Chicagos meras Richard J. 
Daley jau daug kartų įkalbinė
jo senatoriui Adlai Stevensonui 
HI, kad jis kandidatuotų rinki
mams 1976 metais į prezidentus. 
Kiti įtakingi Illinojaus, Cook ap
skrities, demokratai taip pat 
stengiasi įkalbėti sen. Stevenso
nui, kad sutiktų kandidatuoti.

Demokratai tvirtina, kad Illi- 
nojuj sen. Stevensonas priešrin- 
kimus tikrai laimėtų, o be to jis 
turįs gerus šansus laimėti Wis- 
consine, Minnesotoj ir Kalifor
nijoj, kur gerą vardą turėjo se
natoriaus tėvas Adlai Steven
son I.

WASHINGTONAS. — Darbo 
departamento pranešimu po sep
tynių mėnesių, rugpiūčio mėne
sio gale pirmą kartą tiek suma
žėjo bedarbių pašalpas imančių- 
jų skaičius. Rugpiūčio gale re
guliarias bedarbių pašalpas JAV 
gavo 3,804,000 bedarbių, tai yra 
110,000 mažiau kaip buvo savai
tę prieš tai.

WASHINGTONAS. — Jung
tinių Valstybių ir Pakistano 
muitinių valdininkai sugavo ke
turias dideles narkotikų kontra
bandos siuntas. Pakistano val
dininkai Karachi mieste sulaikė 
3.3 tonas “milijonus dolerių ver
tą” hašišo siuntą, skirtą slap
tai išparduoti JAV miestų gat
vėse.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

o Aukščiausias Indijos teis
mas pripažino premjerę Indira 
Gandhi kalta dėl netvarkingos 
rinkiminės 1971 metų kampani
jos. Ji naudojo valdžios automo
bilius ir valdžios tarnautojus mi
tingams ruošti ir balsams rinkti.

Patty Hearst turės dalyvau
ti keliose bylose. Pats bjaurią
sias yra įsiveržimas į banką ir 
pinigų išvogimas. Banko foto
grafinės akys nufotografavusios 
ją šu ginklu rankose.

♦ Policija suimto William Har
ris kišenėje ir namie rado pakan
kamai duomenų, kurie rodė, kad 
netoli yra apsigyvenusi Patty 
Hearst. Ji verkia San Mateo ka
lėjime ir prašo leisti jai eiti na
mo, pas tėvus. f

*■ Patty Hearst užstato yra 
virš milijono dolerių. Jai iškeltos 
kelios bylos. Josios advokatai 
yra pasiruošę prašyti teismą, 
kad sumažintų josios užstatą. 
Dabartinio užstato negali padė
ti ir josios tėvas milijonierius.

♦ Adm. Azevedo pareiškė, kad 
jis jau sudaręs koalicinę vyriau
sybę. Pradžioje komunistai no
rėjo turėti pusę ministerių, vė
liau užsispyrė bent du ministe- 
riu. bet vakar jie sutiko pasiųs
ti vieną ministerį į dabartinį ka
binetą. Jie džiaugiasi, kad ka
ro taryba nenutarė pavaryti ko
munistus iš valdžios. Kabineto 
sąstatą premjeras paskelbs penk
tadienį.

♦ Stephen F. Soliah turės aiš
kintis teisme už išnuomavimą 
ieškomai Patty Hearst buto. Įs
tatymai draudžia teismo ieško
mam žmogui duoti prieglaudą.

♦ FBI paskelbė, kad jau suim
ti visi “simbiozinės armijos” ka
riai, norėjusieji prievartos prie
monėmis padaryti ekonomines 
pakaitas krašte. Dalis jų žuvo 
susirėmimuose, o visi kiti aj už
daryti kalėjime.

Cody prieš spaudą
CHICAGO. Kardinolas Cody 

savo arkidiocezijos kunigų sena
to nariams išsiuntinėtame laiš
ke rekomendavo į Chicagos ka
talikų kunigų senato posėdžius 
neįsileisti, spaudos atstovų.

“Sepato svarstymai būtų daug 
produktingesni, jei jie vyktų už
daromis durimis”, rašo kardino
las. Kunigų senato, kurs įsistei
gė prieš ketvertą metų šio rug
sėjo 30 dieną įvykstačiame mi
tinge be kt. bus svarstomas kar
dinolo Cody tvirtinimas, kad 
kunigų senatas kanoniškai nėra 
kompetetingas kritikuoti jo, kaip 
arkivyskupo' - - administratyvias- 
decizijas. Savo birželio 23 d. 
posėdyje senatas svarstė Cody 
deciziją uždaryti keturias ka
talikiškas mokyklas Chicagos 
pietinėje dalyje.

Atpigina gazoliną
Per šią savaitę dar keturios 

kompanijos nupigino gazolino 
kainas, vidutiniškai po 1 centą 
galionui. Tos kompanijos yra: 
Ashland Oil Co. po 1 centą,'Ske
lly Oil Co. (net du centus), Ma
rathon Oil Co., Continental Oil 
Co. ir Triangle Refineries, šios 
kompanijos gazolinu aprūpina 
nepriklausomas stotis. Tas nežy
mus nupiginimas. daromas kon
kurencijos sumetimais.

Naftą (petroliejų) Eksportuo
jančių šalių Organizacija ruo
šiasi šių metų gale gazolino kai
nas pakelti.

Reino vandenys 
pradėjo dvokti

Diuseldorfas, Vokietija.
Iki šio meto Rheino vandenys 
buvo labai stropiai saugomi, kad 
galima būtų juose maudytis, bet 
paskutiniu metu jie visai page
do. Į Rheiną dabar leidžiama 
tiek daug visokių chemikalų, kad 
vanduo pradėjo dvokti.

Vokiečių sveikatos ministerija 
bando nustatyti, kodėl Rheino 
vanduo toks sūrus. Aiškiai nu
statyta, kad didžiausiu vandens 
teršėju yra Rheino pakraščiuo
se veikiančios chemikalų dirbtu
vės.

WASHINGTONAS. — Sovie
tų užsienių reikalų ministeris 
Andrei Gromyko pareiškė, kad 
jam su prezidentu Fordu išdis
kutavus naujus atominių ginklų 
sumažinimus Viduriniuose Ry
tuose ir Europoje dar “kai ku
rie skirtumai” likę nesuderinti. 
Nepaisant tų skirtumų, tris va
landas trukęs nuomonėmis pasi
keitimas buvęs naudingas.

Prezidentas Fordas, nuvykęs 
į Vladivostoką ir pirmą kartą 
susitikęs su Brežnevu ir kitais 
sovietų pareigūnais, jiems iš
dėstė sąlygas, kuriomis JAV 
sutiktų sumažinti atomo ginklų 
naujus tyrinėjimus ir ginklų ga
mybą. Anksčiau jau buvo vesti 
įvairūs pasitarimai, bet Vladi
vostoke, tai buvo pats svarbiau
sias. Brežnevui nepatiko kai ku
rie prezidento Fordo sąlygos, 
bet jis tada tikėjosi susitarti, 
nes priėjo išvados, kad preziden
tas Fordas yra sukalbamas, kaip 
sukalbami buvo ir kiti Amerikos 
pareigūnai.

Paaiškėjo, kad prezidentas 
Fordas yra kietesnis, negu anks- 
eiau buvęs prezidentas. Jis pa
reikalavo Teisti ’amerikiečiams 
patikrinti sovietų atomo ginklų 
gamybą. TAmerikos vyriausybė 
sutinka leisti sovietų atstovams 
tikrinti Amerikoje esančias ato
mo bombų atsargas, bet ji no
ri, kad sovietų valdžia leistų 
Amerikos specialistams patik
rinti sovietų atominių ginklų at
sargas. Sovietų valdžia nenori 
tikrinti Amerikos atsargų ir 
nenori leisti amerikiečiams tik
rinti sovietų atominių ginklų ga
mybos ir atsargų. Sovietų val
džia Amerikoje turi daug šnipų 
ir žino JAV atominių ginklų at
sargas. Bet rusai nenori leisti 
amerikiečiams tikrinti jų atomi
nių bombų atsargų.

Helsinkio konferencijoje pre
zidentas Fordas pasirašė vadi
namus saugumo ir bendradar
biavimo dokumentus, bet dar 
svarbesnis buvo prezidento pa
sikalbėjimas su Leonidu Brežne
vu atomo ginklų kontrolės klau
simais. Brežnevas sutiko pada
ryti kelias nuolaidas, bet jis ne
galėjo leisti amerikiečiams tik
rinti sovietų ginklų atsargų. 
Tada prezidentas jam pasakė, 
kad nėra prasmės toliau tartis. 
Pasitarimus bus galima tęsti, 
kai Brežnevas su savo patarė
jais kontrolės reikalą išsiaiš
kins. Pasirodo, kad ir su Gro
myka tas dalykas dar neišaiš
kintas.

Atrodo, kad Brežnevas šiais 
metais neatvažiuos į Ameriką. 
Jis tikėjosi Washingtone pasi
rašyti naują atomo ginklų kon
trolės susitarimą, bet negali su
sitarti.

♦ Sovietų jėgoms įsiveržus į 
Čekoslovakiją, 11,000 komunis
tų partijos narių spruko į už
sienius ir nebegrįš.

Vėsiau.
Saulė teka 6:55, leidžiasi 7:14.



ti ir šaukiasi sau pagalbon vel
nią. kario tais laikais Lietuvo 
ję jau nebebuvo.
, Argi tokią Lietuvos praeitį 
gali rodyti lietuvių jaunimui*? 
Mokykla privalo būti lietuvių 
tautinės dvasios židinys. Va
dovėlis privalo jaunimą suža
vėti, Lietuva susidomėti ir 
mesti juos kovon už pavergto 
krašto laisvę.
- IMeraitienė susirinkusiems 
parodė tikrai gražių Lietuvos 
vaidų ir paskaitė spaudos atsi
liepimų apie tą nelemtą vado
vėlį. Jai daug padėjo meni
ninkas J. Tričys, padėjęs su
dėstyti reikalingus parašus.

Labai gjvai pakalbėjo Dr. 
Vytautas J. Dargis, pasveiki
nęs prezidiumą ir visą susirin
kimą už tokios naudingos pa
skaitos suorganiavimą. Jis pa
tarė visiems daugiau dėmesio 
kreipti ą mūsų jaunimą, o va
dovėlį “Nameliai mūsų bran
gūs’’ visai -pašalinti iš mokyk- 

Liętuviųjos. Jis,neturėtų būti na ūdoj a- 
taulos tvirtovės, Karo muzie- «nas ne tik Marquette' Parke, 

bet ir kitose mokvklose. Lais-į . . , . „ ..• . • . . kurio buvo pakviesta Tubehe-Jviemą»*lietuviams komunistinėj, .__ __________
propagand visai nereikalinga.
Tą, vadovėlį reikia ’išimti' iš 
•apyvartos. Stasys Patlaba

Istorines reikšmės

Skaičiau gana plačiai ir tiks
liai korespondento aprašytą 
Registruotos Lietuvių Bend
ruomenės Marquette apylin
kės susirinkimą. Nekartosiu, 
kas ten jau buvo parašyta, bet 
mąu norisi priminti tą svarbų 
dalyką, kuris Korespondento 
buvo praleistas.

Visi žinome, kad tame susi
rinkime pati svarbiausioji bu
vo Marijos Peteraitienės pa
skaita apie mokykloms netin
kamą vadovėlį “Tėvų nameliai 
brangūs”... Peterailienė gra
žiai pasiruošė ir gerai paskaitė 
savo paskaitą. Ji surinko daug 
medžiagos ir visiems supran
tama kalba pasakė, kad tas 
vadovėlis nebetinka, nes jis la
bai jau juodina nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpį.

Vadovėlyje nėra didelių 
Lietuvos bažnyčių,

jaus, Lietuvos kariuomenėj 
vaizdų, Lietuvos didžiųjų moks-, 
lo įstaigų ir kultūrinių centrų. 
Nepriklausomybės . metais pą- 
dpryta Lietuvos pažanga pa
vaizduota išbadėjusio ir vos pa
einančio kųiriėlio kojpmis, tem
piančiomis medinp . žagrelę.. 
Lietuvoje, buvo geriausieji ma: 
lėnai, o čia vaizduojamos pap
rastų paprasčiausios girnos, 
sukamos išvargusio malėjo. 
Malėjas tiek jau nusialinęs, kada 
jis nepajėgia girnų rato pasuk-’lių veikla tuo laiku sumažėja i

i

ST. Petersburg 
šauliai

St. Petersburge, vasaros

St. KL .L.j. ryvrin apie 
2000 lietuvių ir yra dvi šaulių 
kuopos, Romo Kalantos šaulių 

. kuopa (pirmininkas muzikas 
Mateika) ir Palangos jūrų šau
lių kuopa (pirmininkas Bara
nauskas).

Palangos jūrų šaulių kuopos 
vadovybė planuoja įsigyti nuo
savą laivą ir mano, kad per 
vandens sportą pagyvins savo 
šaulišką veiklą. Rugpjūčio pa
baigoje St. Petersburge lankė
si R. Kalantos šauliipkuopos 
steigėjas Dr. K. Pautienis, ku
rks yra ir LšST centro valdybos 
vicepirm. sveikatos reikalams.

Rugpjūčio 31 <i. St. Peters
burge Dr. K. Pautienis skaitė 
šauliams ir visuomenei paskai 
tą apie “Pasaulinį per greitą 
žmonių prieauglį ir maisto pro
blemą”. Paskaitininką visuo-l 
menei pristatė R. Kalantos šau
lių kuopos pirmininkas A. Ma
teika, kuris yra ir choro vėdė- 
jas. Po paskaitos ir kitų pra
nešimų, lietuvių klube šauliai 

j sudarė savo atskirą stalą, prie

; hcosavvb - ir ruošiasi nuolati
niai įkurti savo skyrių, kur 
galės aptarnauti lietuvišką ko
loniją dvasios reikalais. Kiek 
girdėti, pas atvykusius iš Mai
no valstybės'fc-Sl. Petersburg^ 
pranciškonus ruošiasi apsigy
venti ir žinomas visuomenini n 
kas prelatas Balkūnas. Pran
ciškonų vienuolių apsigyveni
mas St. Petersburge, galima 
teigiamai vertinti, nes, ateityje 
tai bus užuomazga lietuvių ^pa
rapija i. K, & '

ne, besiruošianti nuolatiniai 
apsigyventi St. Petersburge.

Lietuvių klube kas sekma
dienį būna paruošti pietūs ir 
gausus būrys lietuvių ir svečių, 
išklausę klubo pirmininko pra
nešimų apie kolonijos veiklą, 
pašoka ir padainuoja. -

Lietuvių klubo šeimininkės
a - * • - - _ _ ‘ • • _ . . . —

karščiams užėjus, kai kurie paruošia visada skanius ir ne- 
šauliąi išvyksta šiaurėn. šau-

SKAMBIMKITE DABAR

JŪSŲ. Ū AMĄ

ERW1N, J.

4637 So. Archer Avė.
(Prie 47-tos) 254-8500'

brangius pietus. Gal dėl to, 
klubas yra visų mėgiamas ir 
gausiai lankomas. &iuo laiku 
lietuvių klubo pirmininkas yra 
veiklus visuomenininkas Kar- 
nius, o vicepirmininkė -— Mi
liauskienė.

NaTnų kainos St. Petersbur
ge ir kitur Floridoje sustojo ki
lę ir naujų namų statyba smar
kiai sumažėjo,* neš kreditai 
sunkiai gaunamu b paskolų 
nuošimčiai per aukšti. Trečia 
priežastis naujos statybos su
stojimo yra ta, kad per pasta
ruosius metus per daug buvo 
pristatyta namų ir visokių kon- 
dominiumų. -■ .J

Solistė Stasė Klimaitė - Pau- 
tienienė išpildė lietuvių kom
pozitorių dainas tarptautiniame 
festivalyje, kuris įvyko šių me
tų rugpiūčio mėn. 24 d., Santa 
Monica Civic Auditorium, San
ta Monikoje.

Didžiulėje Auditorijoje, kur 
kadaise filmų žvaigždės susi
rinkdavo “Oskaras”: dabar 
buvo surengtas tarptautinis fes
tivalis, kuris susidarė iš dvie
jų dalių, kurią atliko įvairūs 
meninkak Pučiamųjų orkes
tras pradėjo vakarą, pavadin
tą “We Proudly Salute Ameri
ca” maršų ištraukas. Po to, 
jaunas poetas paskaitė savo 
kūrybos, kuri buvo jautry, pat
riotinė. Publika jį sutiko labai 
šiltai.

Po to sekė vokaliniai solis
tai: Jesse Washington — bari
tonas ir Julia Land - Cinque
soprano, jiems akompanavo 
Adrian Conti. Jie išpildė kla
sikų kūrinius.

Be čia suminėtų dar buvo 
keletas solistų ir instrumenta
listų, arfa, mandalina, pianas.

Antroje programos dalyje 
gražiai pasirodė meksikiečiai 
su savo folkloru: šokiais ir 
dainomis. Jie visa tai atliko 
pasigėrėtinai ii' su profesiona
liu įgudimu. Bet ne tas mus 
lietuvius džiugino. Mus džiu
gino mūsų solistė Stasė Klimai 
tė Pautienienė, kurį kaip įver
tinta, jau praėjusių metų fes
tivalyje, buvo skirta į progra- 

Ji padainavo 
įsigijo lietuviškai porą nelengvų da-

lykėlių: G. Gudauskienės “Pie 
menėlį” ir ariją ii K. V. Banai
čio operos “Jūratė ir Kastytis”, 
akompanavo William Lock
food.

Ię ką gi? Reikia pasakyti, 
kad ipūsų , lietuvaitės pasiro
dymas buvo sutiktas labai šil
tai ir buvo visų pranašiausias. 
Mūsų solistė Stasė, tiek savo 
gražia išvaizda, tiek labai sce
niška laikysena padarė malo
nų įspūdį. Još dainavimas — 
kaip puošmeną: balsas skaid
rus ir aiškus, tonacija buvo 
švari aukšta tekstūra išlaikys 
ta ir žemų tonų spalva sodri.

Solistė Pautienienė turi aukš
tą dainavimo kultūrą ir lietuvių 
dainas ji reprezentavo pavyz
dingai, gal už tai ji buvo ap
dovanota gėlėmis ir Santa Mo
nica Sister City Association 
premija. Gal už tai auditorija, 
kurioje matėsi nemažai lietu
vių, nepašykštėjo gausių aplo
dismentų, Sveikiname mūsų 
mielą solistę Stasę su pasiektais 
laimėjimais dainavimo mene 
ir linkime daug sėkmės atei
tyje. J. Kaributas

Dr. Balio. Matulionio 
Memorialinio Fondo 

apyskaita
Indėliai:

Jackus Sonda $25; T. II. B. 
$25; į banko sąskaitą (pav. ne
žinoma) 16; Motiejus ir Euge
nija Bogutai 25; Leonas Kačins
kas 100; palūkanos 0.51; į ban
ko sąskaitą (pav. nežinoma) 50; 
iš Kanados per Oną- Reinytę- 
Dabkienę 190;(aukojo: Dabkai 
20, K. E. JUnka 25> L. E. Bie
liauskaitė 10, J. M. Gudeliai 20, 
V. Ą. Gumauskai 30, S. J. Pa- j 
cevičius 15, A. S. Pacevičius 15, 
V. Pranskevičius 25, G. Balčiū
nas 30. Viso $190); į banko sąs
kaitą (pav. nežinoma) 100; Į 
banko sąskaitą (pav. nežinoma) 
15; Į banko sąskaitą (pav. neži
noma) 25; į banko sąskaitą (pav.

nežinomu) 25; palūkanos 10.75; 
PLGS & ALGS per dr. M. Vy
gantą 50; palūkanos 5.76. Sąs
kaitos uždarymo diena 9.3.75 vi
so $663.02.

Korp. Fraternitas Lituanica 
Chicagoj pasitarimo pageidavi
mu ir visos šeimos pritarimu 
fondo pinigus paskirti Lietuvos 
Medicinos Istorijos Fondui, įra
šant a. a. Balį Matulionį Lietu
vos Medicinos Istorijos mecena
tu.

šeimos įgaliotas Fondo 
patikėtinis

Henrikas Brazaitis

Su 2 kulkom galvoj 
atsigynė užpuoliko 
sį. AUGUSTINE, Florida. —

Daytona Beach rezorte užpuoli
ko dukart šautas į galvą Gordon 
Jensen iš Jacksonville atsigynė 
ir dar savo jėgomis plentu nuva-

žiavo 50 mylių į Si. Augustine, 
kur žinojo asant.gec^ii^oninę.

Ligoninėje, Irar jo padėtis va
dinama “pastovi” Jensen papa
sakojo, kad antradienio vakarą 
išeinant iš baro jį užpuolė plėši
kas, kurs atėmęs $70 priedams 
paleido jam į galvą iš mažo ka
libro revolverio du šūviu, o. kad 
Jensen nemirė, žudikas nuvežė 
jj prie vandens ir bandė nuskan
dinti, bet Jensen piktadarį at
mušė ir nubėgęs prie savo auto
mobilio, kuriuo piktadaris jį at
vežė nuskandintį, nuvažiavo į 
minėtą ligoninę.

Daktarai nustatė, kad' viena 
kulipkėlė per dešinę ausį atsimu
šusi į galvokaušio bazę įstrigo. 
Antroji per žandą ir per sinusų 
tuštumą ir per burną išlėkė lau
kan. ... ..

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI1 
A;’J. J IK 3 Ą S; ,

CRANE SAVINGS and Loan Association

«3»L3lifed

B. R. PIETKIEWICZ, Pre*.

47 and Rockwell Street. tek LAfayetl 
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS-

Mokama 4 metę 
Gerti f i kata m s.

Mažiausia $5,000 
ar daugiau.

. ONINVEST

Mokama i orety.

Mažiausi*

Taupmenos padėtos į reguliarias; taupymo sąskaitas ildmėnaato: 
10-tos dienos duoda pelno diyidėftdjĮ: UŽ vts< mėnes£.

DIVIDENDAI MOKAMI? KAS'

VALANDOS: Pirmad. ir. ketvirt. 9:00. ryto — JEW? vak.;;
Antrad. ir penktadienį 9:00 ryto. — vakaro; šešta?
dieniais 9:00 ryto —. 12:00 dienos. . Trp#ariiem»iijk njfe
daryta. < ‘ '■ ~

MES TAIP PAT

ity Relocation Service

f
l member

PARDUODAME VI- 
SUS^CHICAGOS PRIEMIESČIUS IR 
7.000 MIESTŲ JAV-SE PER RELO St. PetersburgOŪieluvlai vie Į mos pabaigą, 

nuoliai pranciškonai

Enter our

Come under our wing

Plan now?

Every week for 4 weeks we’ll give away:
126-BIG CASH PRIZES 25-s25 Savings Accounts (Regular)
100-$5 Giftcheks 1-M000 Savings Account (Certificate)

How to enter
Come in to either our home office at 4192 Archer Avem>e4n Chicago or our 
Downers Grove office at 51OQ.Forest Avenue, fill out your name and address on 
the ‘‘Feather Your Nest** entry form, and deposit it in our giant “nest egg” entry 
box. Entries must be received by 11:00 ajn. each Saturday of each week’s draw- 
tog. Drawing Dates, July 26, August 2, 9.16,1975, at 11:30 a.m.

Who can enter
AU residents of the State of Illinois are eligible to enter except employees 
of Standard Federal Savings, their advertising agency and their immediate family 
members. Sweepstakes vaifd for Illinois participants only. Entrants must be 18 
and there is a limit of one entry per person tor each week's sweepstakes*

i

Home Office Home Office Hours
4192 Archer Avenue (At Sacramento) Meru Tues; Thurs; Fri: 94X> AM. to 8:00 PAI,
Chicago. Illinois 60632 
847-1140

Wed: dosed
Sat; 9:00 A.M. to 12:00 N’ooTl
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(Bus daugiau)

"NAUJIENOS' KIEKVIENO

Dalinai perdirbta Lituanica II. Ant raty dar neuždėti gaubtuvai (pračiuožikliai).

E.JASIŲNĄS reikią pastebėti, kad F. Vaitkus (Naujam varikliui pasirinktas 
[buvo ne tik gabus lakūnas, bet i Pratt & Whitney “Wasp S1D1” 
i turėjo ir aviacijos mechaniko! modelis, galįs išvystyti 618-650 
| teises. Jo busimasis uošvis, sa- 
I vo gabumais pagarsėjęs lėktu
vų konstruktorius inž. Brotz, 
taip pat turėjo av. mechaniko 
teises.

(Jo žygio 40 mėty sukakties proga)
...reikia ilgai nelaukiant galvoti apie Antrojo Skri- 

• dimo organizavimą, reikia jų pradėtąjį darbą tęsti ir tuo 
pačiu išpildyti Dariaus ir Girėno Testamentą. Kad amži
nybėje, kur jie bebūtą, žinotų, jog jų žygis ir gyvybės 
nenuėjo niekais. Kad žmonės juos turi priglaudę savo 
Širdvse, ir jų pagarbos pareiškimui jų keliais štai seka 
naujas lakūnas jų žygiui užbaigti...

(Antanas Vaivada, Naujienos, 1974 m. liepos 17 d.).

ALTASS ižde atsiradus dau- Pradėta abejoti jo nuoširdumu... 
giau pinigų, iš Burbank, Calif., 
esančių Lockheed Aircraft Co. 
dirbtuvių buvo nupirktas lėktu
vas, kurį Janušauskas Į Čikagą 
parskraidino 1934 m. balandžio 
14 d. Už savaitės laiko, balan
džio 22 d., tame pačiame Ford - 
Lansing aerodrome Įvyko lėktu
vo krikštynos. Krikšto “mama” 
buvo pakviesta ALTASS pirm. 
A. Kartano dukrelė Venta Kar- 
tanaitė. Lėktuvas buvo pava
dintas Lituanica II. Krikštyno
se dalyvavo ir F. Vaitkus.

Pagal su ALTASS sudarytą 
sutartį, J. Janušauskas gaudavo 
100 dol. .mėnesinę algą, ir pri- 

■; valėjo dalyvauti visose lėšoms 
; sukelti rengiamose aviacijos 

šventėse, baliuose ir parengimuo
se. Visos kitos išlaidos jam bū-

1 vo atlyginamos atskirai. Po at
likto skridimo Į Lietuvą, lėktu
vas turėjo pereiti jo nuosavybėn. 
Pats skridimas turėjop Įvykti 
1934 metais.

Bet čia juoda katė perbėgo ke
lią. Greičiausiai skridimo prie
šininkų paveiktas, Janušauskas 
pradėjo statyti naujas, ALTASS 
nepriimtinas sąlygas: mėnesinė 
alga jam turėsianti būti mokama 
iki' 1935 m. rugpiūčio mėn., o 
jei skridimas ir tais metais ne
įvyktų, tai pusė lėktuvo vertės 
turėsianti pereiti jo nuosavybėn.

-J7 LTN. FELIKSAS VAITKUS 
v.f

Gegužės 12 d. susirinkusi AL
TASS valdyba sutartį su Janu
šausku nutraukė, o Į jo vietą 
dar tą pačią dieną skridimui pa
kvietė jau iš anksčiau žinomą 
Feliksą Vaitkų, šis be svyravi
mų tomis pačiomis sąlygomis su
tartį su ALTASS pasirašė, ir 
jau sekančią dieną dalyvavo 
North Beach, N. Y., lietuvių avi
acijos dienoje. Apie J. Janušaus
ko rezignaciją ir jo pakeitimą 
F. Vaitkum ALTASS viešai pa
skelbė gegužės 14 d.

Po kontrakto nutraukimo, ra
dęs stipresnį skridimo priešinin
kų užnugarį, Janušauskas savo 
prieš ALTASS nukreiptais strai
psniais bendradarbiavo Vilnies 
ir Dirvos laikraščiuose. Vėliau 
buvo prieš ALTASS teisme iš
kėlęs bylą, kurią pralaimėjo.

Iš istorinio taško žiūrint, kai 
kurie J. Janušausko reikalavi- z
mai buvo dalinai pamatuoti, nes 
ir pats F. Vaitkus teišskrido tik 
1935 m. rugsėjo mėnesį. 1934 
metais Lituanica II transatlan
tiniam skridimui dar visiškai ne
buvo pritaikyta, ką matysime iš 
vėliau sekančio aprašymo. Ar 
Janušauskas turėjo sudaręs ko
kius transatlantinio skridimo ir 
.lėktuvo pagerinimo planus, pa
tirti neteko.

šiuo metu J. James gyvena 
Floridoje. Kartais apsirodo ame
rikiečių aviaciniuose žurnaluose 
su gana įdomiais straipsniais. 
Priklauso kai kurioms aviacijos 
pradininkų organizacijoms.

Feliksas Vaitkus
Vaitkaus tėvas Antanas 

vo žemaitis, kilęs iš Gruzdžių. 
Caristinės Rusijos okupuotoje 
Lietuvoje tarnavo geležinkeliuo
se. Vaitkaus motina taip pat bu
vo žemaitė, kilusi iš Žagarės, bet 
augusi Kaune. Vaitkaus tėvai, 
prieš išemigruodami į JAV, ku
rį laiką gyveno Rygoje. Atvykę 
Čikagon, apsigyveno Bridgepor- 
to lietuvių kolonijoje. Čia jo tė
vas turėjo vandentiekio (plumb
ing) dirbtuvę. Tėvas mirė 1939. 
VI.2 Čikagoje.

Feliksas Vaitkus (oficialiai jis 
vadindavosi Felix Waitkus) bu-

Kad Antrojo Skridimo pasise
kimas būtų užtikrintas, ALTASS 
Vaitkui pavedė lėktuvą pagrin
dinai pertikrinti ir davė teisę 
užsakyti visus reikiamus naujus 
Įrengimus ir patobulinimus.

Padarę visus reikiamus ap
skaičiavimus, Vaitkus su Brotz 
atrado, kad esamas 420 arklio 
jėgų (AJ) variklis nebuvo pa
kankamai galingas, ir su juo 
Kauno pasiekti nebūtų galima.

AJ, ir prie pilno lėktuvo krūvio 
duoti 270-280 km,'vai. greitį.

Naujas variklis buvo užsaky
tas Hartford, Conn., dirbtuvėse, 
ir už jį ALTASS sumokėjo 
$6640, už senąjį gaudamas $1,- 
250. Variklio sustatymo prie
žiūrai į Hartfordą buvo nusiųs
tas jau iš Dariaus-Girėno skri
dimo mums pažįstamas patyręs 
mechanikas Viktoras Jesulaitis.

bu-

vo gimęs 1907 m. balandžio 20 
d., Čikagoje, Bridgeport© apylin
kėje, Auburn (dabart. Lituani
ca) gatvėje. Brigeporto apylin
kėje Feliksas išgyveno daugelį 
metų. Feliksas turėjo brolius 
Adolfą ir Vincą, ir sesutę Anta
niną.

1926 m. baigęs vidurinį moks
lą, Feliksas' 2 metus studijavo 
Čikagos Universitete, bet jo ne
baigęs 1928 m. stojo savanoriu 
į JAV kariuomenę ir buvo per
keltas Į lakūnų mokyklą March 
Field, Calif. Pakeltas Į j. Itn. 
laipsnį, buvo pasiųstas Į Kelly 
Fiteld aukštąją karo aviacijos mo
kyklą San Antonio, Texas. Po 
pakėlimo Į leitenant laipsnį, 
buvo paskirtas naikintojų eska
drilės vadu. Dar vėliau buvo 
perkeltas Į Selfridge aerodromą, 
Mt. Clęmense, Mich. 1931 m. 
jam buvo suteiktas karo lakūno 
vardas, ir po to jis buvo paleis
tas atsargon.

Grįžęs Į civilinį gyvenimą, kar
tu su lėktuvų konstruktorium 
inž. A. Brotz, Kohler, Wise., Įs
teigė skraidymo mokyklą. Už 
kiek laiko susižiedavo su Brotz 
dukterimi Marta, kurią 1934 m. 
vedė.

F. Vaitkus buvo inteligentiš
kas, ramaus ir gal krek melan
choliško būdo, gabus, pasiryžus, 
stropus, doras ir visais atžvil
giais pavyzdingas žmogus. Fizi
niu atžvilgiu — buvo lieso su
dėjimo, apie 175 cm ūgio.

Čia reikėtų pažymėti, kad J. 
Janušauskui dar esant su AL
TASS geruose santykiuose, F. 
Vaitkus, nors ir labai domėjosi 
busimuoju Antruoju Skridimu 
ir dalyvaudavo Čikagoje rengia
mose iškilmėse ir šventėse, Ja
nušausko atžvilgiu laikėsi labai

_____ .___ _______

savings ‘ and loan association
■HMM

6245 south western avenue 476-7575 i

CHICAGO SAVINGS MOKA ANT PAPRASTŲ KNYGUČIŲ 5.25% 
S1,000 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.

UENOEK

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato pet, daug paveikslų. Kaina 12.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose ariJa pasiunčiant čekį ar Money or

der} tokiu adreau:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

džentelmeniškai, draugiškai, nie
kur nebandė jam pakenkti.

Amžiaus atžvilgiu, F. Vaitkus 
buvo už Janušauską 11 metų 
jaunesnis. Turėjo išskraidęs ore 
virš 1,000 valandų (Janušauskas
— apie 4,000). Transatlantinio 
skridimo metu galėjo turėti- apie 
1,200—1,500 valandų patyrimą.

Aviacijos Dienos 1934 m.

Priėmęs ALTASS pakvietimą, 
kaip anksčiau minėta, F. Vait
kus išvyko su Lituanica II gegu
žės 13 d. į North Beach, N. Y. 
Sekančią dieną su kons. P. Ža
deikių' ir kun. N. Pakalniu, kaipo 
keleiviais, grįžo Čikagon, o dar 
sekančią dieną nuskraidino Li
tuanica II į Kohler, Wise., pa
grindiniam pertikrinimui.

Gegužės 20-30 dienomis F. 
Vaitkus su Lituanica II dalyvavo 
Connecticut ir Massachusetts 
valstijose surengtose lietuvių 
aviacijos dienose. Toliau aviaci
jos dienos vyko sekančia tvar
ka : VI.3 — Newark, N. J.;; VI. 
10 — Philadelphia, Pa.; VI.17
— Pittsburgh, Pa.; VI.24 — Cle
veland, Ohio. Birželio 27 d. Vait
kus dalyvavo SLA seime, o birže
lio 30 grįžo Čikagon.

Rugpiūčio 10 d. Lietuvos Ae
ro Klubas jam pranešė, kad jo 
prašyti Europos aviaciniai že
mėlapiai jau .išsiųsti. Rugpiūčio 
24 d. Shoreland hotelyje, Čika
goje, įvyko atsisveikinimo ban
ketas, o rugp. 26 d. Ford-Lansing 
aerodrome įvyko aviacijos diena, 
kurioje pats Vaitkus, nors ir da
lyvavo, bet be lėktuvo (Lituani
kai II dar nebuvo atreguliuotas 
naujas variklis).

Į rengiamas aviacijos dienas 
atsilankydavo tūkstančiai žmo
nių. Aukojusieji 25 c. ir daugiau
— gaudavo specialų sidabrinį 
ženklelį; $2 ir daugiau. — auk
sinį ženklelį, ir tapdavo ALTASS 
nariais; paaukoję S5 — gauda
vo nario-rėmėjo vardą, o paau
koję §25 — būdavo pakeliami 
garbės nariais.

1934 mėtais, perėmus skridi
mo atsakomybę, Vaitkui teko ne 
tik skraidyti po lietuvių koloni
joje rengiamas aviacijos dienas, 
bet ir rūpintis transatlantiniam 
skridimui reikalingais lėktuvo 
prietaisais bei patobulinimais.

Lituanica II
Dariaus ir Girėno Lituanica 

lėktuvas buvo Bellanca CH 300 
Pacemaker tipo, ir tai buvo tuo 
metu vienas iš populiariausių 
transatlantiniams skridimams 
naudotų lėktuvų.

Felikso Vaitkaus Lituanica II 
buvo Lockheed I-5C Vega tipo, 
registracijos numeris NC926Y. 
Tai buvo jau daug modernesnis 
lėktuvas, taip pat labai plačiai 
naudotas didelių atstumų per- 
skridimui. Šio tipo lėktuvais 
skraidydami, jau buvo savo at- 
siekimais pagarsėję Wiley Post, 
vienaakis indėnų kilmės ameri
kietis, vėliau žuvęs Aliaskoje, ir 
panelė Amelia Earthart, vėliau 
be pėdsakų dingusi Ramiajame 
vandenyne.

W. Post’o “Winnie Mae” lėktu
vas, kuris beveik niekuo 'nesi
skiria nuo Lituanicos II, yra 
saugomas Smitsonian Institu
tion, Washington, D. C. Plasti
kinius šio istorino lėktuvo mo
delius galima rasti veik kiekvie
noje “hobgy’t krautuvėje.

Lockheed Vega sparnų ilgis 
12.5 metrų, sparnų plotas 26 kv.

metrai, ir liemens ilgis 8.4 met
ro. Tuščia svėrė 1,160 kg.

Lituanica II buvo pirkta jau 
panaudota (statyta 1932 m.). 
Perkant, už patj lėktuvą su kai 
kuriais extra Įrengimais buvo 
sumokėta 7500 dol., o už specia
liai Įmontuotus instrumentus — 
dar 1,500 dol., taigi iš,viso su
mokėta apie 9,000 dolerių. Lėk
tuvo variklis jau buvo atitarna
vęs apie 1,700 valandų.

Po trumpų gastrolių rytinėse 
valstijose, kaip anksčiau minė
ta, Lituanica II buvo, atskrai
dinta į Kohler, Wise.,, pagrindi
niam pertikrinimui. šia proga

LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

F. Vaitkus su savo uošviu ir bendradarbiu inž. Brotz padėjusiu paruosti 
Lituanica II-ją skridimui į Lietuvą.

■■
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$26.00
$14.00

Kitose JAV vietose; 
metams ____

pusei metu ___

Naujlenoa eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Existed St_ Chicago, 
DL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

pasklidifši tautos 
dar ir šiandien su-' 
trečdalį viso tautos

$31.00
$18.00
$4.00

Be lenktyniavimo nėra komunizmo
Mes, patikėję mtrijonų samdytais specialistais, vis 

dar tarp savęs ginčijamės, kuris gavo didesnį Judo gra 
šių skaičių, kardinolas Cassaroli ar Maltos prezidentas 
Mintoff, tuo tarpu Petras Griškevičius, sukvietęs Vilniun 
visus atsakingus komunistų partijos sekretorius ir pasek- 
retorius, aiškina, kad iki šio meto “komunistinė sant
varka” mažai ką pajėgusi padaryti, bet dešimtasis penk
metis turįs pataisyti visą žemės ūkio ir kitų pramonės 
šakų reikalą. Jis pareiškė įsitikinimą, kad pataisys 
nes visi kolchozų darbininkai jau yra įtraukti į pačią mo
derniausią lenktyniavimo sistemą.

Komunistai savo laiku buvo prižadėję pagerinti dar
bininkų ekonomines gyvenimo ir darbo sąlygas. Jie pri
žadėjo daugiau mokėti darbininkams už kiekvieną darbo 
dieną, kad jie galėtų įsigyti daugiau gerybių, reikalingų 
patiems būtiniausiems’pragyvenimo dalykams. Per 50 
metų jie nepajėgė to padaryti. Per pusę amžiaus jie su
gebėjo įvesti tokią tvarką, kuri duoda dideles privilegijas 
kiekvienam Įtakingesniam komunistui, bet ne darbinin
kams ir darbo žmonėms. Jie nepajėgė pagerinti gyveni
mo sąlygų pačioje Rusijoje, jie nieko negali padaryti ir 
pačioje Lietuvoje.

Pirmasis Lietuvos komunistų partijos centro komi
teto sekretorius Petras Griškevičius plenuman sukvies
tiems partijos centro komiteto nariams ir įvairiems pa
reigūnams aiškiai pasakė, kad reikalingas didesnis gami
namų prekių našumas. Visi dirbo, bet jie nepajėgė pa
gaminti prekių, kad galėtų išmaitinti ir aprengti visus 
krašto gyventojus. Visi dirba, bet mažai pagamina. Bu
vo daromas didelis spaudimas Į žemės ūkio darbininkus, 
kad jie pagamintų daugiau duonos ir riebalų, bet šian
dien Griškevičius jau atsisuko ir į miestelių darbininkus, 
kad jie pajėgtų pagaminti daugiau sugedusiom žemės 
ūkio mašinoms reikalingų dalių. Rusų atvežtos mašinos 
lietuviškoje dirvoje labai greitai genda. Rusai siunčia 
traktorius ir akėčias, bet jie negali atsiųsti pakankamai 
atsarginių virbalų arba atsisakinėjusių traktoriaus 
sraigtų.

Griškevičiui rūpi ne tiktai pagaminti daugaiu javų 
Lietuvos ūkiuose, bet jis nori, kad Lietuvoje užaugę ja
vai laiku ir pakankamame kiekyje būtų išvežti į Sovietų 
Sąjungą. Lietuviai pajėgia užauginti geresnius ir derlin-'

Užsieniuose:
Metama ______
pusei metų ___
vienam mėnesiui

$30.00
$16.00

$8.50
$3.00

Subscription Ratas:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
lix month. $8.50 per 3 months. In 
other USA lacalities $26.00 per year, 
$14.00 per six months. $7.50 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

nimo kelia tėvų Žerfiėfė Tilths 
tautos kamienas. Ilgų amžių 
bėgyje jam niekad nestigo pa
tvarumo, kovingumo ir pa
kantos. Visomis progomis ir 
didingumu prisimename tuos, 
kurie pačiomis beviltiškiau
siomis valandomis griebėsi 
ginklo ir stojo nelygion ko
von. JieJtovojo ir krito kovo
je. Bet šiuo atveju užmiršta
me tuos, kurie išliko gyvi ir 
dar ir šiandien veda tylių kotų 
už lietuvybės išlaikymą ir daž
nai heroiškai priešinasi oku
panto užmačioms. 'i

Žinoma, jų balso į laisvąjį 
pasaulį neatneša tie, kurie 
Maskvoje patvirtintomis vyžo
mis apsirūpinę, atvažiuoja čia 
pasirodyti estradose ar daly
vauja neva mokslininkų kon
ferencijose. Jų balso neišgirs
ta ir tie, kurie iš čia skuba į 
pionierių stovyklas ar žavisi 
galimybėmis Vilniaus u’niver 
sitete lituanistiką studijuoti. 
Tie, kurie ryžtasi afnėšti kovo- 
jančios Lietuvos balsą, turi 
šokti nuo larvoTr už savo drą
są atkentėti Sibiro kalėjimuo
se arba pagrobtais lėki&vais 
veržtis į laisvąjį pasaulį. 6 pa
galiau pavergtajame krašte’ iš. 
pačios jauniausios kartos at
siranda didžiųjų pasiaukojimo 
pavyzdžių, kada jaunuolis su
sidegina liepsnose, norėdamas 
atkreipti pasaulio dėmesį į tė
vų žemės tragediją.

Tačiau daug daugiau rūpes
čio ir abejonių kelia laisvajame 
pasaulyje 
dalis, o ji 
daro veik 
kamieno.

Daugelis, istorijos pavyzdžių 
rodo, kad lietuvis yra labai 
atsparus ir nepalaužiamas 
varge ir nelaimėse. Tautos sun
kūs išgyvenimai visada suce
mentavo visą -lietuvių visuo
menę į vieningą ir kovingą vie
netą. Tačiau dažnai lietuviai 
pasimeta ir sugniūžta laisvėje. 
Ilgesnis laisvės pajautimas daž 
nai nustelbia tikrąjį Idealiz
mą,, d šiuo atveju ne vieną 
mūsą ją apgaubia rnafėrializ- 
mo skraiste ir dažnai Sužavi 
svetimos aplinkos blizgtičiai.

Štai ir šiandiėn neribotų lais
vių ir materialinės prabangos 
pasaulyje akivaizdžiai prade
da nykti tikrieji tautinės vieny
bės, tarpusavio solidarumo, ir 
bendrai suderintos veiklos de
klaruoti principai. , O kiek 
apie juos visus jau esame pra
kalbų prikalbėję, kiek rašalo 
ir spaustuvės dažų išlieję . .v. -Ir 
štai po to viso jau baigiaibe 
galutinai tarpusavyje suskilti į 
kovotojus ir bendradarbiaufo- 
jus, paskutinė taip išgarsintų 
veiksnių konferencija veik bir-

(Nukelfa į 5 jSsI.)

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams ________ ____
pusei metu ____________
trims mėnesiams _______
vienam mėnesiui ______

praėjo
nės Lietuvos Lucko pylį susi-'gaikšėių, politikų 
važiavo visi tuometinės Euro- lutinai sutvarkyti visos tuome- 
pos valdovai, pradedant Dani- tinės Europos valstybinius sau
jos karaliumi Eriku ir baigiant tykius ir nustatyti valdomųjų 
spalvingais turkų chanais bei žemių ribas. Šio didingo suval

Žlavrr.ic L.icLtorhis Ir šeimi
ninkas buvo pats Vytautas Di
dysis. Net 50 dienų visi šie Eu
ropos išminčiai ir galiūnai ta
rėsi, barėsi ir posėdžiavo. Jiems 
pavaišinti, anot istorikų, Vytau
tas kasdien turėjo paskersti 300 
jaučių, 100 plačiaragių taurų, 
600 avinų ir iš pilies rūsių išri
tinti net 300 statinių midaus. 
Pagaliau šis istorinis suvažia
vimas nutarė vainikuoti Vytau 
tą Didijį Lietuvos karaliumi ir 
paskyrė vainikavimo datą — 
1430 metų rugsėjo mėn. 8 d. Ne 
abejotinai tai buvo Lietuvos 
valstybinio gyvenimo augščiau- 
sioji gairė ir lietuvių istorinės 
tautos fizinės didybės ir jos 
dvasinio pranašumo kulmina
cinis taškas.

Šios pusšešto šimtmečio is
torinės tautinės didybės ir Lie 
tuvos valstybnės galybės fone 
išryškėja mūsų tautos nemir
tingumas, jos didieji laisvo 
gyvenimo nenužudpmi troški
mai ir istorijos dulkėmis neuž: 
pustytos aspiracijos įnešti savo 
įnašą į pasaulio tautų bendrąjį 
lobyną.

Ilgų šimtmečių- grubūs keliai 
vedė lietuvių tautą ir visus jos 
draugus ir priešus istorinėmis 
pakopomis iki šiais metais jau 
nebe vien modernios Europos, 
bet ir Naujojo Pasaulio valdo
vai susiVažiavo į Helsinkio rū
mus panašiems tikslams ir pa
našioms diskusijoms. Bet, de
ja, šiame modernaus pasaulio 
susibūrime jau nebebuvo ne 
tik Vytauto Didžiojo palikuo
nių, bet nebebuvo net mažiau
sių jo didžiosios dvasios pa
jautimo žymių.

Ilgų šimtmečių eigoje istori
jos arklas giliomis vagomis iš
vagojo Lietuvos valstybinio 
gyvenimo likimo dirvonus. O 
kiek ir kiek didvyrių kraujo, 
motinų ašarų ir lietuvio arto
jo prakaito-dašų liko supilta į 
šias vagas. Ir jais buvo pa
laistyti didieji mūsų tautos 
laimėjimai, bet taip pat ap
verkti ir didieji pralaimėjimai 
bei didžiosios tautos gyvenimo 
nelaimės, bei šviesių vilčių ne
išsipildymai.

Nuo dėl brolių nesantaikos 
ir kaimynų klastos neįvykusio 
Vytauto Didžiojo vainikavimo, 
lietuvių tautą jau daugiausia 
lydėjo įvairūs pralaimėjimai 
ir, neskaitant trumpo Lietuvos 
nepriklausomybės švystelėji
mo, mūsų tauta ilgus metus 
nešė svetimųjų priespaudą bei 
kitus gyvenimo negandus. Smū 
gis po smūgio žeidė tauraus lie
tuvio širdį ir likimo bandymai 
mėgino jo patvarumą ir kan
trybę.

Ir nūdienė naujoji Helsin
kio, taikos vardu pavadinta, 
konferencija yra dar vienas

■ skausmo lašas į jau ir taip skli
dinai pripildytą kartybių tau
rę. Nbrs Vakarų didžiosios de- 
mokartijos formaliai ir nepri
pažino teisėtais bolševikinio 
smurto aktus ir pažadėjo gerb- 

1 ti Lietuvos valstybinio suvėre- 
numo teises, bet vis dėlto savo 
parašu legalizavo esamą-padė
tį, pasilikdami sau teisę taikio 
mis priemonėmis siekti jos pa
keitimo. Tačiau senosios ir 
naujosios istorijos faktai bylo
te byloja, kad dažniausia, kas 
jėga yra paimta, tas tik jėga ir 
atsiimta gali būti...

Tenka širdingai apgailes
tauti, kad ir šis paskutinysis 
skaudus įvykis nepajėgė dau
giau suglaudinti mus visus į 
glaudesnę kovos rikiuotę, bet 
dar daugiau ją suskaldė. Iš 
vieno galingo fronto dėl kaž
kurių priežasčių pasipylė įvai
rios jokiai sfaktais nepagrįstos 
insinuacijos apie tarptautinę 
prekybą tautų laisvių idealais, 
sąžinės išpardavinėjimą, Ju- 
došiaus grašius etc.

Jeigu jau pagaliau panašūs 
išvedžiojimai ir turėtų bent 
kokį mažiausią pagrindą, tai 
vis dėlto jų toks jau neatodai- 
rinis garsinimas, panaudojant 
įvairius retorinius pagražini
mus, tikrai neštiprina mūsų 
laisvės kovos ir nepalaiko švie 
sesnių vilčių. Negalėčiau ma
nyti, kad ir šio didžiulio kraš
to vyriausybės ir jos vadovų 
beatodairinis niekinimas pasi
tarnautų bendriesiems sie
kiams. Iš tolimesnės perspek
tyvos žvelgiant, tai daugiau 
atrodo, kaip kirtimas šakos 
ant kurios mes iki šiol sėdėjo
me ir dar dabar sėdime. Ir pa 
galiau ilgoje įvykių perspek
tyvoje panašūs reiškiniai yra 
niekas kitas, 'kaip tik pilimas 
vandense ant priešo malūno.

Bet net didžiausio optimisto 
ar prigimto entuziasto akimis 
žiūrint būtų sunku tvirtinti, 
kad Helsinkio konferencijos 
nutarimai ir pasirašyti proto
kolai pagerintų ar sustiprintų 
pavergtųjų tautų išsilaisvini
mo viltis. Be abejo, jos liko 
dar daugiau aptemdytos ir pa
ti 'kova dar daugiau pasun
kinta.

Tad ir turime realaus pagrin
do šiandien tvirtinti, kad mū
šų tautos laisvės kova yra pa
žadėta dar ilgesnėms laiko dis
tancijoms ir visa lietuvių tau
ta turi save dar labiau užgrū
dinti ilgų metų kovai, ryžtui ir 
kančiai pakelti. Tad ir savai
me seka klausimas, ar visa 
mūsų tauta yra pasirengusi 
šiai ilgai laisvės kovai ir ar vi
si jos segmentai yra tinkamai 
rengiami tamsiam likimui pa
sitikti.

Tur būt, mažiausia šūsirūpi-

| gesnius javus, bet jeigu jie nepajėgia užaugintų javų su
vežti į sovietų sandėlius, tai rusams nėra jokios naudos iš 
tokios gamybos ir skubaus lenktyniavimo. Be kitų daly
kų, Griškevičius plenumo nariams šitą klausimą aiškiai 
išdėstė. Jis jiems tarė:

“Norisi pabrėžti dar vieną labai svarbų klausi
mą, nuo kurio teisingo išsprendimo žymiu mastu pri
klausys mūsų pradėto žemės ūkio gamybos speciali- 
zavimo ir koncentravimo viso žemės ūkio vystymo 
sėkmė busimajame dešimtajame penkmetyje. Tai — 
teisingas tvirtų produkcijos valstybinio supirkimo 
planų nustatymas ūkiams, priklausomai nuo jų spe
cializacijos krypties ir šios krypties įgyvendinimo 
laipsnio. Šis uždavinys labai sudėtingas. Bet nežiū
rint to, mes privalome jį išspręsti laiku ir moksliškai 
pagrįstai”. (Tiesa, 1975 m. rugsėjo 14 d., 2 psl.).
Šioje jo kalbos vietoj pati svarbiausioji mintis — 

“teisingas tvirtų produkcijos valstybinio supirkimo planų 
nustatymas ūkiams”. “Supirkimas” yra pats didžiausias 
žodžio prasmės iškraipymas ne tik visoje sovietinėje sis
temoje, bet ir pavergtoje Lietuvoje. Apie jokį supirkimą 
“tarybinėje” Lietuvoje kalbos negali būti, nes valstybė 
nesupirkinėja, bet konfiskuoja. Kada eina kalba apie pir
kimą arba visų javų supirkimą, tai privalo būti susitari
mas dėl javų kainos. Bet sovietų valdžia dėl žemės ūkio 
produktų su kolchozų vadovais nesitaria. Sovietų valdžia 
kainas nustato ir įsako pagal tas kainas vežti javus į val
stybės sandėlius.

Atrodo, kad lietuviai kolchozininkai pramoko pasiga
minti tiek javų, kad galėtų atiduoti sovietų valdžiai reika
laujamą duoklę. Valdžios mokamas pinigas neturi jokios 
vertės. Geras kolchozininkas juodoje rinkoje dešimt kar
tų gali daugiau uždirbti, negu valdžia moka. Griškevičius 
žino, kad kai kurie kolchozai, atidavę valstybei pareika
lautą duoklę, didoką produktų dalį parduoda visokioms 
dirbtuvėlėms arba juodosios rinkos pirkliams. Griškevi
čius nori, kad tas “supirkimo planas” “būtų'fėišihgas”. 
Kitaip tariant, ji snori, kad kiekvienas kolchozas, kuris 
pajėgia pagaminti daugiau javų, turėtų valstybei dar dau
giau duoti.

Savo_dviejų valandų įsakymirię kalbą komunistų par
tijos vadams baigė tokiu sakiniu:

7 “Vykdydamas lenininius priesakus, partines, 
profsąjungų ir komjaunimo organizacijos-privalo pa-

• sirūpinti, kad dar labiau būtų plečiamas socialistinis 
lenktyniavimas”.

. Tai reiškia, kad lietuviai, komunistų partijos varomi, 
ateinančiais metais privalės dar daugiau dirbti, kad So
vietų Sąjunga galėtų “nusipirkti” dar daugiau javų pa
vergtoje Lietuvoje. Be lenktyniavimo ir be Lietuvos dar
bo žmonių produktų grobimo subyrėtų visa komuništihė 
sistema nestik “tarybinėje” Lietuvoje, bet visoje Rusijoje.
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Kartą gyvenime ir jį likimas sunkiai 

bandęs ir lenkęs prie žemės. Užėjusi di
džioji krizė, nušlavusi jo bankines pinigų 
sąskaitas. Daug vertybių popierių nusmu
kę iki nulio. Tada daug žmonių netekę 
turto ir vilties. Pakrikus nervams ne vie
nas į vandenį šokęs ar griebęsis pakaruok
lio virvės. Dingęs iš akiračio Jonas Sven- 
sonas, ilgą laiką niekas jo nematęs ir nie
ko apie jį negirdėję. Daug kas kalbėję, 
kad jis bus nusižudęs ar išvykęs iš Ameri
kos. Bet po kelerių metų jis vėl pasirodęs 
Čikagoje. Susidaręs greit įspūdis, kad jis 
grįžęs dar turtingesnis. Supirkim jęs pus
velčiui nuosavybes, biznio įstaigas, net ir 
į finansinius sunkumus patekusias įmones. 
Artimieji spėliojo dėl jojo praturtėjimo ir 
pagrįstai manę, kad jis tuo metu verlęsis 
plataus masto svaigalų kontrabanda ir 
narkotikais.

Vieną kartą, kai Dennis jau turėjo apie 
Šėšioliką metų, jo molinai pasakojant apie 
tą keistuolį šykštūblį dėdę Joną, jam 
užėjo noras jį gyvą savo akimis pamatyti. 
Jis ir dabar prisimena tą pasikalbėjimą su 
hiotina ir dėde. Savo mintimis išsamiai ir 
pilnai jį pakartojo:

— MSma. hi man daug apie nuostabų 

dėdę pasakoji. Aš labai Gorėčiau jį gyvą 
savo akimis pamatyti.

— Sakai, Denni, tu jį nori pamatyti. 
Aš net nežinau, kaip bus galima prie jo 
prieiti. Bet pabandysitne pas jį įsibrauti...

Tuo metu dėdė Jonas gyveno savo pus
velčiui įsigytame dangoraižyje, dvidešimt 
antro aukšto apartamente. Gyveno pats 
vienui vienas. Kai jūtfchi po kelių dienų 
pasibeldė į jo duris ir neištikdami jo kvie
timo pastūmė jas, leimei jos nebuvo užra
kintos. Matomai dėk savo gilios senatvės 
jis kartais jas pamiršdavo užrakinti. Kaip 
tik jų įėjimo metu dėdė Jonas skuto jau 
sužiedėjusias bulves. Iš pirmo žvilgsnio 
Dennis pastebėjo jo raukšlėmis išvagotą 
veidą, neskustą barzdą. Plaukai žili buvo 
kaitūniškai Susivėlę, išsidraikę. Pro tam
saus švarko prasitrynusią Alkūnę baltavo 
apatinių baltinių rankovė.

Dėdės Jono išvaizda jam atrodė juo
kinga, ir jis išplėtęs akis žiūrėjo į jį šypso
damasis. Dėdei net peilis iš rankų iškrito, 
ir jis pakėlė nustebusią galvą. Sutikus 
įbestą Dennio žvilgsnį ir Šypseną iš karto 
jo veidas lyg pragiedrėjo. Bandė net ir 
dėdė Jonas linksmai nusišypsoti. Motina, 
kuri akimis sekė visą šią šypseną pagal
vojo, kad jos sūnus — Dennis bus jau su 
radęs kėlią į šią uždarą geležinę širdį, ir 
jam tarė ramiu švelniu balsu:

— Brolau, Jonai, tai tavo sūnaitis Den
nis. Jis labai norėjo tave pamatyti..".

Jai kalbant dėdės veidas greit ėmė 

niauktis. Dingo šypse'ira, ir veidas kaž
kaip keistai išsrkreipė. Kąstoje susitrdukė 
visos raukšlės. Akys painiŠėli&kai išsiplė
tė, lyg iššoko, ir pabalo. Mėšlungiškai 
tampomu, drebančiu balsu ėmė rėkti.

— A... Štai kaip... Sakai man atve
dei mano sūnaiti Dennį... Aš pažįstu tave. 
Tu manęs neapgausi, čia atsivedei ne sa
vo sūnų, ne mano sūnaitį, o tik jauną 
plėšiką. Juodu abu esate-susitarę tik ma
ne apiplėšti... Girdi, ką tau sakau...

— Jonai, tu kliedi — sušuko išsigėn-’ 
dusi motina — mes atėjome tave tik ap-* 
lankyti. Mums nieko nereikia. Sakyk, iš 
kur tau į galvą atėjo tokia paika mintis?

— Ne, aš nekliedu.-’Aš tiesą sakau. 
Kiaurai permatau judviejų tikslus. Nebū
tinai, kad prišokę čia rriftne tuoj’prisma'ug- 
turhėt. Ne. Jūs manote niarie apgrobti, 
apiplėšti, kai aš jau būsiu iniręs. Nieko 
jūs negausite, ką aš per savo gyvenimą esu 
taip 'sunkiai sutaupęs. Nieko... Nė supu
vusio cento. Ir niekas iš ttfahęs nieko ne
gaus. Aš išeisiu iš šio paSaūlio toks pat 
nuogas, kaip į jį atėjau...

Paskui jis apsidairė. ’ Giliai į plaučius 
įtraukė pelėsiais dvokiatfeo oro ir pakė
lęs ranką su prasikalusia baltuojančia al
kūne, rodydamas ja įf(Shins'*£Wiė’'dar gar
siau, kiėk tik išnešė jo gėriklė rėkti.

— Ištikite... Greičiau.• • 'Niekada ne
praverkite mano durų, neperženkite to 
slenksčio ir man amžinu ’miegu užmigus. 
Niekas čia jums nepriklauso, ir nieko ne

ieškokite. Užtikrinu, kad nieko čia nera
site. .. Ar girdi tu, iriaho sūnaiti, Derini. 
Tu jaunas plėšike, skubinkis pro duris, 
kol aš visai nepasiutau...

Jo balsas springstančiai nutrūko, ir jis 
pats smuko į kėdę, vos trimis kojomis dar 
besilaikančią. Juodu bėgte išbėgo pro du
ris, ir jiems leidžiantis keltu žemyn pasi
girdo duslus, turbūt, juos gąsdinantis šū
vis. Daugiau apie Joną juodu nieko nesi
kalbėjo. Tik grižus, kai jis užsiminė apie 
šį kėistą vizitą ir norėjo savo įspūdį papa- 
sakėti, motina jį sulaikė.

— Nekalbėkime, Denni, apie jį. Tu 
pats matei, kad jis dėl savo šykštumo jau 
yra tikras pamišėlis., Aš manau, kad jis 
ne tik visus savo lobius yra prakeikęs, bet 
ir savo sielą velniui iš anksto bus prižadė
jęs. Kaip kitaip jis be jo pagalbos išeis 
nuogas iš šio pasaulio...

Po ketverių metų dėdė Jonas mirė. Jį 
surado jau negyvą. Gal jis savo tame apar
tamente būtų supuvęs ir sudūlėjęs, jei ne 
budrūs dėdės Šamo mokesčiu inspekto
riai. Paskutiniųjų metų bėgyje jis nebe
mokėjo mokesčių ir nebepildė savo paja
mų blankų. Teko tuo pasirūpinti patiems 
mokesčių rinkėjams. Ir atsitiko toks su
puolimas, kad kai Jonas paliko šį pasau
lį, vienas iš tų inspektorių atėjo mokesčių 
reikalauti, pasibeldė kartą kitą į duris, bet 
niekas neatsiliepė. Uolus tarnautojas ne
norėjo taip lengvai pasitraukti. Pasižiū
rėjo pro rakto skylutę į vidų, ar fen jau 

tikrai yra tuščia. Tada jis pamatė ant grin
dų gulintį žmogų ir'supratęs, kas bus įxty- 
kę, pašaukė policiją.

Išlaužė duris, jie pamatė gulintį ant 
grindų nebegyvą milijonierių Joną Svžfn- 
soną. Jo veidas buvo baugiai rnirtiės "ago
nijos iškreiptas. Akys pabalusios, ir be
veik iššokusios iš savo orbitos. Sustingu
siose rankose jis pirštais apglėbęs Taikė 
pluoštą šimtinių ir milijoninių vertybių 
popierių. Prie vandens nuleidžfahiųjų 
kranų degė stora lajinė žvakė. Iškviestas 
gydytojas konstatavo jį mirus tik prieš po
rą valandų. Jiems nebuvo aišku iš karto, 
kodėl jis prieš mirdamas dar buvo užside
gęs šią lajinę žvakę.- Iš karto pamanyta, 
kad jis tai padarė "dėl savo religinių įsitiki
nimų. Greit ši mįslė paaiškėjo ir jau visai 
kitoje šviesoje. Jo norėta sudeginti visus 
pas save, savo turėtus popierinius pinigus 
ir vertybių popierius, kad jiems sudegus, 
pavirtus į pelenus, degėsių liekanas mt- 
plaujant vandeniu nepaliktų jokių pėd
sakų. Gal jau kiek jų, jis buvo spėjęs.ir 
sudeginti, bet mirties užkluptas nebegalė
jo savo sumanymo įgyvendinti. Nebuvo 
galima surasti ir raktų nuo kambarių ir 
seifų, bet vėliau, verčiant šiukšlių dėžes, 
jie buvo rasti ant dugno.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas”
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AKRfc AUSŲ, N06IB8 
KUS LIGOS:t

Valandos pagal susitarimą.
■P®

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE

Medical BuikUns).

lipi*.

IjStUVlŠk^ pirtis ’dOVi pa^virt^no’ -VOČIŲ celės NUO LUCKO PILIES 

apsauga nuo vėžio 
Joseph Cassidy savaitraštyje 

“National Etnųuirer, straipsny
je “Hot baths and saunas may 
prevent some cancers” rašo:

Karštos maudyklės ir saunos 
j (pirtys) gali apsaugoti nuo kai 
į kurių vėžio rūšių, kaip skelbia 
‘pagarsėjusio Vėžiui Tirti Insti- 
i tuto steigėja Helen Coley Nauts.

ti~374JWl2 I Karštos pirties ir karštos mau- 
dynės karštis stimuliuoja kūno 
imunitetą (atsparumą) galimam 
vėžiui”, aiškina Helen Coley 
Nauts, New Yorke minėto in
stituto steigėja ir vykd. direk
torė. “Japonijoje, kur karštos 
vonios , įsimerkiant iki kalo, sie
kia iki 120 laipsnių, žymiai ma
žiau tepasitaiko krūtų, odos, ly
ties organų ir kt. vėžiu apsirgi- 
mų. Suomijoje, kur labai karš
tos saunos (pirtys) yra labai po
puliarios, susirgimų krūtinės vė
žiu yra mažiau kaip kaimyni
niuose raštuose, kur pirtys men
kai tenaudojamos”.

Kalbėdama Washingtoile 
dviem šimtams vadovaujančių 
vėžio tyrinėtojų Internacionali
niame Simpoziume Vėžio Tera
pijos klausimais Mrs,. Nauts pa-

CHIRURGIJA 
Rd. (Crawford

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
TbI< 695-0633 

Fax Valley Madical Center 
MG SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

BRAZISDR.
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 rt STREET 
Ofisą*; HEmlock 4-5849 

R«dd4 388-2233
OJ1SO VALANDOS:

yra karščiui daug jautresnės ne
gu normalios celės.

“Karščio terapijos svarba yra 
ta, kad karštis — priešingai ra
diacijos terapijai — nekenkia ce
lių vidaus struktūrai. Ji (karš
čio terapija) yra visiškai ne
kenksminga”, pareiškė Dr. Mon
dovi, direktorius Romos univer
siteto Biochemijos Aplikacijų 
Instituto, kur karš tas. vanduo ir 
paskui karštas oras yra naudo
jami gydant pacientus, sergan
čius kūno paviršiaus votimis.

Mrs. Nauts dar pridūrė: “Po 
ilgų metų tyrinėjimų aš įsitiki
nau, kad karščio terapija yra la
bai svarbus dalykas kai kurioms 
vėžio rūšims gydyti.

“Ir tikiu, kad vieną dieną mes 
aktualiai galėsime praginti vėžį, 
kol jis dar nespėjo įleisti šaknis. 
Karščio terapija gali pasirodyti 
esanti vienas iš būdų tam pada
ryti”.

IKI HELSINKIO BCMJJ
(Atkelta iš 4 psl.)

te subyrėjo, o visuomeninės 
veiklos pasidalinimo principai 
liko kaikieno niekinte išnie
kinti.

žymiai plačiau ir visuotiniau 
sektų visus įvykius, dalyvautų 
daugiau lietuviškame organicR-

sotnd^ penktadieni nuo 1—5. treč. 
' ir. že^ad. tiktai auaitarua.

DR. PAUL V. DARG1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Wartttartar Cammvnity klinikas 
Madlčinat dirakterhn.

ims. Mantabn RA, Wertchsrt».-< IIL
VALANDOS: ^-9 dirbo dienomis ir sakė, kad jau daugiau kai prieš 

du šimtus metų daktarai paste
bėjo vėžio sunykimus po to, kai 
vėžiu sergantysis įgauna aštrią 
bakterijomis infekciją, kuri su
kelia organizme didelį karštį.

Marylando universiteto radio
logijos viršininkas Dr. Eugene 

vienas simpoziumo 
pirmininkų, pareiškė: ’ “šiame 
krašte ir aplink visą pasaulį pra
sidėjo didelis susidomėjimas var
tojimu karščio abiem atvejais — 
vėžio išvengti ir vėžiui gydyti.

“Mes labai tvirtai tikime, kad 
karštis, pavartojamas kartu su 
kitomis terapijos formomis, su
teiks geriausių naujų vilčių pa
lengvėjimui ateityje”.

Kitas konferencijoje dalyva
vęs specialistas Dr. Bruno Mon-

T»L 562-2727 irta 562-2728.

BEZ.: GI 8-0873

DR. Wė SSIN-HSINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. Kadzi. Avė., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- Robinson, 
nliepia, skambinti Ml 3-0001. į

«' J i i.'iiHiimgegM—ii^—

Prieš keliolika metu teko šio
se pačiose Naujienose aiškinti 
lietuviškų pirčių (tas pat suomiš
kų saunų) didelę naudą sveika
tai ir raginti, kad bent puošnių 
ir ištaigingų rezidencijų savinin
kai paskirtų nors mažą kamba
rėlį lietuviškai pirteliai įrengti, 
kur galėtų patys su didele kū
niška nauda pasikaitinti ir nors 
savo artimiausiems beržine šluo
ta (vanta) kailį išperti. Neteko 
girdėti ar bent kas tokią sveika
tos versmę įsirengė. Ko geri no
rai nepaveikė, gal dabar vėžio 
baimė paskatins. J. Pr.

TEL. —BE 3-5893

DR. A B. GiEVtCKAS 
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 

3907 W#rt 103 rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
TfcL: 5&-4605 ir 4894441 

ODOS. LIGOS — CHIRURGIJA 
. OFISAI ,

1002 H. WESTERN. AVĖ.
(Prie Western Ave. kampo)
5214 No. WESTERN AVE. r
Valandos pagal susitarimą.

^fii^ taL; H E14-181L
'scenes:-: PR 5-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS: LIGŲ SPEC.
2454- WEST 71rt. STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
niMs. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
Tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

MINSKAS:
KIEKVIENAI TV NUO TOLO 

VALDYTI
2512 W. 47 ST. » FR 6-1998 

Sekm. ir tree, uždaryta.

VLIKo SEIMAS
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini

mo Komiteto šių metų Seimas 
įvyks gruodžio 6-—7 d. d. Kul
tūros Židiny, Brooklvn, N. Y.

(E).

GERA NAUJIENA!!!
ŽEMIAUSIOS PERSIUNTIMO 

IŠLAIDOS!!!
kita firma nesiunčia 
už Intertrade Express 

Corp!
artimieji dabar gaus 

daugiau.
UŽSAKYKITE DABAR

TIK PER INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ

Jokia 
pigiau

Jūsų

DR. FRANK' PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
Zlst St. — Tel. 737-5J49 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
< “contact lenses”.

Vii pagal susitarimą. Uždaryta tree.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

DR. LEONAS SE1BUT1S
- ■ INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd STREET

y»l • antrai nuo 1—4 po pietų.

■R- „J

Ofiso talef.: 776-2880
Naujas raz. talefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ lipo$ 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET Į

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

OFISO VAL.: pirm., antrad, trečiad. 
Ir penkt . 2-4 ir- 6-8 vaL vak. šeštadie- 
ūixi* - 2-4-vai po pietų ir kita laiku 

pagal susitarimą.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

SPECIALAUS RUBLIO 
CERTIFIKATAI

Į Yra geriausia Dovana. Inter- 
! trade Express Corp, anksčiau 

tai sakydavo, o dabar taip sako 
Jūsy giminės.

Su jais jūsų giminės gali gau
ti ką tik jie nori už dalį regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 

I įeiti į krautuvę su 100 dol. ir nu- 
I pirkti, ten prekių už 200 ar 300 

dol. netgi daugiau.
Irrtertrade Express Corp, mię- 

I* lai jums prisius įrodymus vi- 
l. siškai veltui.

Specialaus Rublio Certifika- 
l tus galima pakeisti į paprastus 

rublius- auksciausiu kursu.
Pilnai garantuoti ir duoda 

greičiausią patarnavimą. Certi- 
fikatai yra pristatomi per 3 
savaites. Specialaus Rublio 

; kaina yra $2.55.
Jokiy primokėįimy nėra.

Reikalaukite mūsp veltui siun- 
čiamy iliustruotų katalogų.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

V. Tvmasonis, M. D*, S. C.
CHIRURGAS 

2454 WEST 71rt STREET 
Oftko.ttM-: HEmlock 4-2123 
taM. felafj Gttaon 8-6195- 

priimt ligonius pagal susitarimą. Dėl 
r»lindr»Įi skambinti tftlef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195.

ifl U ¥ I, IM V 
Apdraustas perkraustymas 

is įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 P«ace 

Tel.: FRontler 6-1882

b. Šileikis, o. p.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Spadall pagalba kojom* 

/ (Arch Support*) ir t t

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd Street 

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010.

Tel. 982-1530
SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ 

GREITAS PRISTATYMAS 
PILNAI GARANTUOTI

Pasirinkite iš šių nauju modelių

ZHIGULI VAZ 2101 $3574.00
Naujausias patobulintas 
Exporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
ZHIGULI VAZ 2102 

' Station Wagon 
Exporto modelis 
MOSKVITCH 412 IE 
MOSKVITCH 427 IE 
Station Wagon 
Naujas patobulintas 
ZAPOROZHETS ZAZ

$4096.00,

$3939.00

$3624.00

$4057.00

III. 60629

uvucs

Lietvviy k.lba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — Šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. ,-

Telef.: HEmlock 4-2413
Į 71S* So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

SSR AE 
$2600.00 

specialausReikalaukit# mūs^ 
Biuletenio su automobiliu pa
veikslais. Dėl apartmoMp ir 
dėvėtu drabužiu aka kursantams 
iš SSSR taip pat reikalaukite 

speciiliy katalogu.

Mes turime 26 metų patyrimą 
šiame biznyje Ir daug tūkstančių 

patenkintų klientų.
------- :

Helsinkio konferencijos išva
karėse mūsų centrinės politi
nės organizacijos ir jų centrai 
berods padarė visa, kas šiose 
niūriose sąlygose ir turimais 
kukliais- materialiniais ištek
liais bebuvo galima padaryti. 
Berods, visa galima akcija bu 
vo planingai pravesta Washing 
tone ir pačiame Helsinkyje.

Visa ši veikla rado atgarsio 
ne tik oficialiuose kabinetuo
se, bet buvo plačiai paminėta 
ir plačioje šio krašto periodi
nėje spaudoje ir pats Lietuvos 
politinis reikalas susilaukė la
bai plataus atgarsio visoje pla
čioje šioje Šalyje.

reikštų savo valią ir išnaudotų 
visas individualines jėgas ben
drajam tautiniam darbui, šiam 
reikalui dažniau tektų vis pri
siminti mūsų žurnalistų paskel
btą šūkį: “Ir vienas lietuvis yra 
Lietuva”. Tik plačiosios lietu
viškosios visuomenės aktyvu
mas ir visuotinos pastangos ga
lės visu didingumu išryškinti

įkvėpti norą kartų kartoms jo

Viltingomis akimis žiūrime į 
mūsų jaunąją kartą, kurios na
riai yra jau užaugę vakarų, ci
vilizacijos ir jos didžiosios kul
tūros bei mokslinių laimėjimų 
dvasioje. Jie išsimokslinę mo
dernaus naujojo pasaulio moks- 
lainėse ir subrendę šio krašto 
dvasinės ir medžiaginės pažan- 
gos aplinkoje jau ir šiandien

Tačiau tuojau atsirado net Į stebina šią aplinką savo naujais 
visa mūsųjų srovė, kuri pra- baimėjiniais ir įgimtais, gabu- 
dėjo iš šių visų pastangų tyčio-į mais- 
tis, lyg,, atrodo, būtų buvę| 
daug geriau šiuo atveju nič nie
ko nedaryti, praleisti viską ty
lomis arba bendromis jėgomis 
pulti ir niekinti šio krašto val
džią ir jos augštuosius parei
gūnus. Be abejo, kad panašios 
nuotaikos nestiprina išeivijos 
politinio potencialo, nedidina 
jo autoriteto, o viešas plūdi
mas šio krašto politikų džiu
gina priešą ir temdo bet ko
kias laisvės viltis pavergtame 
krašte.

Pagaliau visos šios žalingos 
akcijos pasėkoje šiandien jau 
turime dvi bendruomenės or
ganizacijas su visais padvigu
bintais daliniais, kažkur jau 
kalbama apie antrojo ALTo 
kūrimą (neduok Dieve) ir pa
galiau vėl kažkas save prade
da maitinti naujomis VLIKo ir 
politinių naujų komitetų stei
gimo kalbomis.

Žvelgiant į visa tai iš tolimes
nės-Atlanto pakrančių perspek
tyvos, galbūt, yiena iš šių nege
rovių priežasčių yra bendras 
plačiosios visuomenės aboju- 
mas bendriesiems visuomeni
niams ir organizaciniams mūsų 
visuomenės reikalams. Turbūt 
atėjo laikas, kad visi lietuviai

Jų visų tėvai, kad ir dirbda- 
mj sunkų fizinį darbą, sugebė
jo netik praskinti jiems kelius 
į svaigulingus mokslo ir meno 
pasaulius, bet taip pat sugebėjo 
įskiepyti ir tautinio pasididžia
vimo bei lietuviško pranašumo 
jausmus. Tad ir tenka tikėtis, 
kad jie ir toliau tęs šias tautines 
tradicijas ir savo laimėjimais 
garsins pasaulyje lietuvio vardą 
ir drauge primins gyvenamajai 
aplinkai savo tėvų žemės 
skundą, i

Kaip Vytauto Didžioj kariai, 
apsišarvavę sunkiais geležiniais 
šarvais, kardais ir durklais pra
skynė kelią savo tautai į jos val
stybinę didybę, taip šie visi mū
sų palikuonys, apsišarvavę 
mokslo žiniomis, praskins kelią 
šviesesnei mūsų tautos atei
čiai.

Susiriukimę

— Amerikos Lietuvi^ Piliečiu Pa
šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadieni, rugsėjo 21 
d. 1:00 vai. popiet J. Vaičaičio salė
je, 4258 So. Maplewood Ave. Nariai 
malonėkite atsilankyti aptarti klubo 
reikalus. Po susirinkimo bus vaišės.

Rožė Drdžgalvienė, rast.

DIANA BRODSKY
Činikaitė

Gyv. Cicero, Illinois
Mirė 1975 m. rugsėjo mėn. 19 dieną, 7:00 ■ valj ryto; sulaukusi 

i 36 metų amžiaus? Gimusi Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę; vyras Jerry, sūnus John, tėvas John Cinikas, pus

seserė Aldona Calcina, pusbrolis Thomas Poškus, ir kiti giminės, drau_- 
1 gai bei pažįstami.

šeštadienį, 5 vaL vak. kūnas bus pašarvotas Vasaitis - Butkus ko
plyčioje, 1446 So. 50 Ave., Cicero, UI.

' Pirmadienį, rugsėjo 22 dieną, 8:30 vai. ryto bus lydima iš ko 
r plyčios į šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 

laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Visi a. a. Dianos Brodsky giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

į Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, tėvas, pusseserė, pusbrolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Vasaitis - Butkus. Tel. OL 2-1003.
””—?-! g"j

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ' = Jį/

I

1. MŪSŲ BENDROVE veikia jau nuo 1947 metų. Kiekvienais metais 
mes persiunčiame į Lietuvą greit ir saugiai tūkstančius siun
tinių.

2. MŪSŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį 
pasirinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.

3. TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli,
Moskvič, Zaporoiec), motociklams, šaldytuvams ir kiL oficialio
mis kainomis. •

4. JEIGU JŪS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parū
pinsime reikalingus dokumentus.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 SOUTH STATE ST,, CHICAGO, ILL. 60604 

TEL. WA 2-9354
’ —44 ir mūsų skyrius: n-’/t, * >?■/ -

2618 WEST 63rd ST-, CHICAGO, ILL. 60629
TEL. WA 5-2466

DV1EJOSE PATOGIOSE VIETOSE. ■-----

i
i

i

t
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Išmintingieji supras**. — Dan. 12:10.

• * •

Brangūs broliai, Dievas leido mums gėrėtis stebėtinais dalykais. Dievo 
malonei padedant mes susipažinom su daugeliu dalykų, kurie mūsų tėvams 
būva paslaptimis. Mes sužinojom kas yra tikroji bažnyčia ir kad jai susivie
nijus su Kristumi jo karalystėje, ateis pažadėtasis “visų žemės tautų palai- 
minimas". Mes matome išpranašautąjį “bėginėjimą šen ir ten ir žinojimo 
padaugėjimą”. Toliau pranašo pasakyta, kad bus didelis tautų “suspaudi
mas” ir kad “išmintingieji supras”. O iš kur tas jų supratimas? Jų suprati
mas arba išmanymas ateina į juos nuo dieviškosios išminties, kurios jie 
gauna nuolankiai priimdami Dievo Žodį, šventąjį Raštą, kuris buvo parašy
tas jų pamokymui ir suteikimui jiems tikrosios išminties.

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

F. ŽAVI ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

EUDEI1 I
gaidas - da;:-,:::
SENIAUSIA ER. DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

mi'iBinn mi ii i 
ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ. I

■ir Į
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DAuYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS |
1 3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone; YArds 7-3401

■■■ r --------------------------------------------------------------------------

BUTKUS . VASAITIS j
1446 So. 50th Ave^ Cicero, UI. PLone: OLympic 2-1003

- - - - - ■ — ■ —------------- -

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-J13S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWIC7) j

2424 WEST 69th STREET KEpuunc 7-iZlJ Į

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
, 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ill. 974-4410

3354 80. HASTED STREET Phene; YArds 7-1911
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Pardavimui

VALDYMAS
NOTARIATAS

INCOME TAX SERVICE

PRIEŠ MOKSLO METUS

laisvas,

AMERIKIEČIŲ MAŠINŲ 
PARODA MASKVOJE

3. BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 
pėdų sklypas, Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
i mėn. Prašo $50,000. Marquette Par-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

Call: Frank Zapoll* 
3208’A W. 95th St.

GA 4-8654

NAUJIENOS, 
1739 Šo. Halsted St, 

Chicago, HI. 60608

BUSINESS CHANCES
Biznio Prote*

fi (jataigoa) i
' 677-8489 

(buto)

trims mėn
— $26.00, pusei metų 
m — S31.00 mete ms.

NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL,— SATURDAY, SEPTEMBER 20, 7G7»

puikus 2x5 
sausam beis- 

Geras

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
miegamas kambarys suaugusiam vyrui 
arba moteriai, dirbantiems ar pensi
ninkams. Galima pasigaminti maistą 
ir yra kiti patogumai. Tel. WA 5-6742.

asimetimo, reto-

ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie-

NAMŲ ĮKAINAVIMAS 
NEMOKAMAI 

Turime pirkėjus. 
J. BACEVIČIUS 

TeL 778-2233

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitoki blankai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telefj REpubllc 7-1H1

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

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

miesto buthų valdybai (City 
Building Depaitament) telefo
nas 744-4000.

— Erika ir archit. Erdvilas 
Masiuliai iš Beverly Shores, 
Ind., išvyko atostogų. Į Austra-

MOVTNG — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metų patyrimas.

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS
VERTIMAI

Siunčiu__________ doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČLAIS MĖNESINIAIS IšSIMOKĖJIMAIS,

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

♦ Maloniai kviečiame atsilan
kyti į Registruotos L. B. Mar
quette Parko Apylinkės Rudens 
Balių, kuris įvyks š. m. rugsėjo 
mėn. 27 d. 7 vai. Balio Pakšto 
salėje, 2801 West 38th St. Chi
cago. Meninę programą išpil
dys Sesės Drūtytės. Bus pateik
ta šalta ir šilta vakarienė. Veiks 
gėrimų bufetas bei kiti paįvai
rinimai. Linksmins Balio Pakš
to orkestras. Bilietų yra ribotas 
skaičius. Užsisakyti galima bi
lietus ar stalus šiais telefonais: 
RE 7-8945 arba 434-3713.

Rengėjai:
Regist M. P. Apylinkės 

Valdyba ‘

— Dali. Miko šileikio apžval
ginė meno kūrinių paroda pra
sidės spalio 4 d. 7 vai. vak. Čiur
lionį galerijoj, naujose Midland 
Taupymo b-vės patalpose, 8929 
So. Harlem Ave., Bridgeview 
priemiestyje. Bus paveikslų, M. 
Šileikio sukurtų net prieš 50 
metų, kuriuos bus įdomu paly
ginti su šių dienų kūryba. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti 
atidaryme ir lankyti šią sukak
tuvinę parodą. Ją globoja Čiur
lionio galerijos vadovybė.

SKAITYK IR KITA/ PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTI ’NAUJIENAS*

WOODWORKER
EXPERIENCED IN OPERATING 

WOODWORKING MACHINES 
Full time, steady job. Starting salary 

$5 per hpur. Paid holidays.
Call or see WOLF 

421-7509
1238 So. ASHLAND AVE.. 
Mon. thru Fri„ between
7 A. M. and 3:30 P. M.

PALOS HILLS
Excellent income property, modern 
2 flat brick home, plus licenced boar
ding kennel. Business and building. 

Bv owner.
$67,000.

Phone 430-1733

RENTING LN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ BU
TAS Gage Parke tik suaugusiems. 

Tel. 925-4837.

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ-— SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ,

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

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE,

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

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. -
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certiflkatai.

V. VALANTI N AS

PALOS HILLS
Comer lot 101 x 217 improved 

By owner. 
Phone 430-1733

$30.00, pusei metų — $16.00, 
Kitose JAV vietose metams 

— $14.00, vienam mėn. — 2-50. Užsieniu©- 
Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.
DĖMESIO 

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
Tiktai $60 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas.
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

523-8775

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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 miestu 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.

PUSMEČIUI 64 (DOLERIAI 
(10/20/5/UM)

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS. 778-2233

♦ Elektros įvedimai, pataisy- 
maL Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir sąži
ningai.

Klaudijus Pumputis,
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas .. . /

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

Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovano* 
visom* progoms.

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

GALIMA VELTUI PATIKRINTI 
KOJŲ SVEIKATĄ

Šių (metų spalio 1 d., nuo lt) 
vai. ryto iki 3 vai. po pietų Jė
zuitų namuose vyresnio am
žiaus žmonės, nuo 55 metų ir 
vyresniems vyrams ir moterims 
gali veltui patikrinti kojų svei
katą. Kojas tikrins Illinois kojų 
medicinos kolegijos daktarai. 
Būtų geriau, jei Chicagos lietu
viai iš anksto užsiregistruotų 
pas A. Rimienę telef. VI 7-6184, 
o ciceriečiai pas Račkauską tel. 
TO 3-5864. 'J (Pr).

4612 S. Paulina St 
(To*m of Leke)

Dažo namva II lauk© Ir H vldauu 
Dirbat 9arantuotai.

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

o- East Chicagos Medžiotojų ir 
Meškeriotojų Klubas ruošia ru
dens balių. Klubo valdyba kvie
čia narius ir apylinkės lietuvius 
gausiai dalyvauti baliuje, kuris 
įvyks š. m. rugsėjo mėn. 27 d., 
6:30 vai. vak. - Lietuvių parapi
jos salėje, 3903 Fir St., East Chi
cago, Ind.

Programą atliks muziko F. 
Strolios vadovaujamas studentų 
vokalinis .vienetas. šokiams 
gros A. Modesto orkestras. Kar
šta vakarienė, veiks baras bei 
kiti paįvairinimai. Valdyba

, LIVE IN — HOUSEKEEPER
2 children — 4 years and 3 month. 
Own room, bath and TV. Good salary 

and house for right person. 
Some English necessary. 

Recent references. 
HIGHLAND PARK. 

433-2777.

HELP WANTED — FfeMALE 
Darbininkių Reikia

AL. IR IGNAS 
taisomi 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO 

58-to* Ir Western Avenue kampa*

įvyks Amerikos maisto pramo
nės gaminių mašinų paroda. 
Taip pat bus išstatytos ir ame
rikietiškos automatiškos paka
vimo mašinos.

Tokiu būdu sovietų “pramo
nininkai” iš kapitalistų galės 
pasimokyti ne tik kaip maištą 
paruošti rinkai, bet ir kaip jį 
patraukliai supakuoti vartoto
jui. O gal ir vieną kitą mašiną 
nupirks ?

šią maisto pramonės mašinų 
parodą Maskvoje rengia PRO- 
PAK USSR 75, Inc., kurios bū
stinė yra Washingtone, DC.

— Sol. Prudencija Bičkienė 
ir Bruno Shoto vadovaujami 
Ateities tautinių šokių šokėjai 
dalyvaus {Lietuvos Vyčių 112 
kuopos ruošiamo Rūtų baliaus 
programoje rugsėjo 27 d. Vy
čių salėje.

š. m. spalio 15—24 dienomis 
Maskvoje, Sokolniki Parke,

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

HELP WANTED L MALE 
Darbininkų Reikia

■ tik $679
(lėktuvas, viešbutis, maistas) 

Ekskursija išvyksta iš Bostono ir New Yorko 
SPALIO 16 D.

Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitwmiestu — 
Chicagos, Clevelando, Detroito, Pittsburgho, 

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

namų savin nkctr.s .
Chicagos standartinių apakta- 
mentinių namų samdomuose 
butuose šilumos reguliavimas 
prasidėjo praeitą pirmadienį ir 
tęsis iki ateinančių metų birže
lio 1 dienos. Namų savininkai 
turi išnuomojamuose butuose

Pažymėtina, kad šiomis die
nomis tokia paroda, tik dides
nio ir tarptautinio pobūdžio, 
buvo surengta Londone, Angli
joje. (gds)SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West G9th St, Chicago, DI. 60629 8 Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas jvairiv prekiy.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Miego liga (Ilinojuj
Iki šio rugsėjo mėn. 17 dienos 

sveikatos įstaigoms visame Illi- 
nojuj buvo pranešti 257 susir
gimai miego liga (encephalitis 
arba smegenų uždegimas). 
Naujų apsirgimų Cook apskri
tyje pranešti penki; per visą 
Illinoj ų 25. Vienas ta liga ap
sirgo 2 mėnesių kūdikis. Nuo tos 
ligos visame Illinoj uje šiemet 
mirė šeši žmonės.

— Kazimieras Stukonis iš Da
riaus - Girėno posto išrinktas 
Amerikos Legiono 4-to Distrik- 
to vicekomandierium, Adomas 
Andersonas iš Don Varnas pos
to išrinktas seržantu.

o Kas važiuoja spalio pra
džioje į Hot Springs, Ark., ir 
gali paimti iš Clūcagos. vieną 
keleivį, prašomas pranešti tel. 
925-6095 arba 737-6505. (Pr).

— Anton Balsis iš Appleton, 
Wis., atvyko pabuvoti pas savo 
dukrą ir žentą Joną Bagdonus, 
gyv. Oak I>a\vn apylinkėje. Jis 
yra ilgametis Naujienų skaityto
jas. Nors jau sulaukęs 89 metų 
amžiaus, bet yra guvus ir ne
nori atsilikti nuo gyvenimo, to
dėl prašė siųsti Naujienas Bag
donų adresu. Pasisvečiavęs jis 
vėl grįš Į Wiskonsino valstiją, 
kur jo brolis valdo ilgus metus 
turėtą farmą.

— K. J. Kudukis, London, 
Ont., Canada, kartu su kompli
mentais už tinkamą laikyseną ir 
gerą informaciją, atsiuntė 14 
dol. Naujienų paramai. V. Sa
kavičius iš Cohimbus, Ohio, 
pratęsdamas pretfūineratą, at
siuntė Naujienų naudai 4 dol. 
Praeitą savaitę iš Ohio valstijos 
gauta dvi naujos prenumera
tos. Naujienų vadovybė nuo
širdžiai dėkoja už paramą ir 
prašo visus prisidėti prie Nau
jienų platinimo vajaus, darant 
pastangas rasti bent po vieną 
naują skaitytoją.

Cosmos Parcels Express Corp. . 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

— Allen W. Prusis ir Char
les R. Zelnis iš - Marist aukšt. 
mokyklos paskelbti National 
Merit konkursinės stipendijos 
pusiaufinalistais.< Taip pat pu- 
siaufinalistai yra Michael J. Va
lentą iš Rice ir .Gregory J. Gai
da iš St. Patrick aukšt. mokyk
los. Palatine apylinkėje esan
čios Wm. Fremd aukšt. mokyk
los mokinys David Reishus ir 
McHenry West mokinė Mari- 
beth Karas taip pat yra įkopu
sių į tolimesnes varžybas sąra
šus.

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI NAMŲ TR NEKILNO

JAMO TITRto pirkimas. 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

POLITIKAI NAUJIENŲ PIKNIKE
Rudeniniame Naujieną piknike dalyvavo patys įtakingiausieji šiy dieny 
lietuviai politikai ir jg artimiausieji bendradarbiai. Paveiksle Naujieną pik
nike stovi iš kairės į dešinę: 15-to ward© aldermanas Kenneth B. Jakšys, 
visuomenės verkėją Teodora Kuzienė, senatorius Frank Savickas, 15-to war- 
do komiteto narys; dainininkė Anita Navickaitė, glaudus lietuviu demo
kratu bendradarbis seimo atstovas Madigan, keliautojas ir žurnalistas Dan 

Kuraitis, baigiąs ruošti savo paskutinės kelionės įspūdžius.

— Bridžo pamokos prasidės 
rugsėjo 22 d. 7—9 vai. vak. ir 
rugsėjo 23 'd. 9:45 — 12 vai. ry- 
|o Ford City prekybos centro 
Peackock Alley žemutinėje sa
lėje. Bus mokančių ir prade
dančių grupės. Informacijas 
teikia Mrs. Crowley, tel. 425- 
1194. Rugsėjo 18—27 d. Ford 
City prekybos centras švenčia 
sėkmingo biznio dešimtmetį. 
Ta proga įvairios krautuvės 
duoda dovanas ir yra specialios 
programos.

Kanados lenkai turi 
nuosava Vilnių

Chicagos ■ lenkų dienraštis 
“Dziennik Zwiazkowy” prane
ša, kad lenkų katalikų parapija, 
besivadinanti “Kanados Vil
nium”, netoli Otavos, atšventė 
savo įsistėigimo 100 metų su
kaktuves. Ją įsteigęs kunigas 
Vladislovas Dembskis 1875 me
tais, pats buvęs 1863 metų su
kilėlis prieš rusų okupaciją, 
šimtmečio sukaktuvių iškilmių 
metu, buvęs Hitlerio kanclage- 
rių kalinys kun. St. Kudziolka 
pašventinęs Čenstochaviškės Die 
vo Motinos paveikslą, kurį Ka
nados Vilniui 1938 metais do
vanojęs Lenkijos respublikos 
prezidentas.

Lietuvių Enciklopedijoje IV 
tome 435 psl. apie tą veiklų vy
rą didelį patriotą lietuvi yra 
plati biografinė informacija. 
Kun. Dembskis gimė 1831 me
tais Pašiaušės parapijoj, Šiaulių 
aps. Mirė 1913 m. lapkričio 14 
d. Skraiitone, JAV, kur veikė 
su dr. Jonu Šliūpu ir kunigu A. 
Burba.

7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA. 
2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj galite-užimti. 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. 1

GRAŽUS GEORGIAN 5 kamb. 40 
pėdu lotas. 2 auto garažas. Arti ofiso. 
Jau turime rakta. S18.250.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15.000 metiniu pajamų. Arti mūstĮ. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metu mūras 
ir 2 auto garažas. Marquette Parke. 
$23 9W.

LIUKSUS 10 METU MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieji. 2 vonios, kar
petai. beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdu lotas. 2 auto mūro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37.650.

116 AUKŠTO. 18 metu 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 
$21.000.

2 AUKŠTU MŪRAS, 
kamb. butai ir'2 kamb. 
rnante. naujas gazu šildvmas. 
garažas. Arti mūsų. S26.500,

PLATUS LOTAS su garažu. Arti 
Maria High. Pigus. $5.900. .

palaikyti sekan’ia temperatūrą: 
6:30 vai. ryto kad būtų 60 laips
niai "'Fahrenheito, 7:30 vai. 65 
lapsniai, 8:30 vai. 68 laipsniai. ;

68 laipsnių minimumas turi1 
būti per visą dieną iki 10:30 v. i 
vakaro; po to laiko vėl nustato
ma nakties temperatūra — 55 i 
laipsniai. Skundus dėl samdo-. 
mų apartmentų šilumos siųsti i

REAL ESTATE
2625 West 71st St Tel. RE 7-7200

JUBEIEJIMU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Hemet saėjo 50 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu 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 pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jp Įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, Jp bendras institu
cijas ir remia visų lietuvip bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą šiais __ 11__ _
rikos ir_ politiniu njuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 

nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.
Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 

skelbdama platinimo vaju 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 —

S8.50, vienam mėn. $3.00,
vienam mėn

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P1® vieninteli
* f kailininką

Chicago je “ . 1K t T^
I^UNORMANĄ
/VJAABURŠTEINĄ

I VISŲ ROSIU DRAUDD1O AGENTŪRA !

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY




