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IZRAELIS PATARĖ SIRIJAI NESIKIŠTI
I LIBANO TARPUSAVIS KOVAS 

Premjerui Karami pavyko įtikinti abi 
kovojančias puses mesti ginklus

BEIRUTAS, Libanas. — Izraelio vyriausybė labai rimtai 
Įspėjo Siriją dėl pagalbos kovojančiam Libanui. Izraelis imsis prie
monių prieš Siriją, jei ji siųs ginklus, agentus — patarėjus arba 
kariuomenės dalinius bet kuriai kovojančiai libaniečių grupei.

Niekam ne paslaptis, kad pa
lestiniečiai padėjo ginklais ir ka
riais specialistais kovojantiems 
musulmonams, bet Sirijai never
tėtų kištis į Libano vidaus kon
fliktą, pareiškė Izraelis.

Tuo tarpu Libano premjerui 
Karami pavyko susitarti su 
abiem kovojančiom pusėm, kad 
jos mestų ginklus. Libano vy
riausybė spaudė kovojančius 
dviem būdais: karo jėgomis ir 
diplomatiniais patarimais. Visa
me krašte aistros bent kiek ap- 
simo, bet pačiame Beirute daug 
nekaltų žmonių žuvo ir dar di
desnis yra sužeistų skaičius.

Premjerąs Karami, visą laiką
palaikęs ryšius su abiejų pusių 
ginkluotų partizanų "vadais, pa-

vojančios pusės turėjo mesti 
ginklus 1:00 valandą po pietų, 
bet paliaubos prasidėjo 1:10. Va
kar Beirute buvo užmušti 48 par
tizanai, o sunkiai sužeistų 
čius viršija 100.

skai-

Palestiniečiai padės 
išgriauti barikadas

Kartu su musulmonais kovo
jusieji palestiniečiai pasižadėjo 
išgriauti visas Beiruto barika
das. Palestiniečių vadas Arafa
tas pareiškė, kad palestiniečiai 
nedalyvauja Beiruto kovose, bet 
Libano kariuomenei teko paim
ti nelaisvėn -kelis palestiniečius, 
kovojusius kartu su musulmo
nais.

Vakar paaiškėjo, kad abiejose 
pusėse buvo Įvairaus Įsitikinimo 
ir tikslų partizanų. Mahometo 
šalininkai kovojo prieš Beiruto 
krikščionis, bet mahometonų tar
pe buvo ir tokių, kurių svarbiau
sias tikslas buvo — išnaikinti 
Amerikos imperialistų Įstaigas.

Vyrauja Įsitikinimas, kad 
premjeras Karami dabar jau tik
rai pajėgs grąžinti krašto gyven
tojams taiką ir galutinai išvary
ti palestiniečius.

Bostonas nerimsta
BOSTONAS, Mass. — Praei

tą penktadienį būrys apie 200- 
žmonių protestuotojų prieš vai
kų autobusais vežiojimą į ne sa
vo apylinkių mokyklas vėl akme
nimis ir bonkomis apmėtė poli
ciją. Policija atstūmusi demons
trantus porą blokų toliau nuo 
South Bostono mokyklos, ketu
ris areštavo. Nors penktadienio 
susirėmimas skaitomas vienu iš 
rimčiausių incidentų, bet sužeis
tų ar kitaip nukentėjusių nebu
vo. Mokinių klasėse skaičius nu
krito iki 72.7 nuošimčių.

Tarp Bostono mokytojų uni
jos ir mokyklų pareigūnų tebetę- 
siamos derybos, siekiant išveng
ti streiko, kurį mokytojų unija 
yra nutarusi pradėti šį pirma-
dienį.

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Mais- 
to _ir Vaistų Administracija 
(FDA) praneša, kad su Kanada 
sudaryta sutartis tikslu pagerin
ti sveikatą ir saugumą kelei
viams lėktuvuose traukiniuose 
ir autobusuose Jungtinėse Vals
tybėse ir Kanadoje Abidvi vals
tybės sutarė visose susisiekimo 
priemonėse (lėktuvuose, trauki
niuose ir autobusuose) griežtai 
prižiūrėti, kad keleiviai turėtų 
maisto, sveikatos ir sanitacijos 
sąlygas geresnes, negu turi ki-
tos valstybes.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos Geografinė Draugija pra- 

Vidužemio jūroje kadaise buvu
siame uoste prie Hydra salos 
rastas laivas nuo avarijos-nu
kentėjęs prieš 4,500 metų. Tai 
yra radinys visų 1,000 metų se
nesnis už kitą'Vidužemio jūroje
anksčiau rastą panašiai avariją 
turėjusi laivą. Prie Hydra salos 
tarp 2800 ir 2200 metų prieš 
Kristų nuskendusio prekybinio 
laivo liekanose daiktai, kaip puo
dynės ir vazos yra iš žalvario ga
dynės, kuomet jau buvo pradėję 
savo gaminius papuošti primity
viais meno motyvais. Laivo lie
kanos rastos 75 pėdų vandens 
gilumoje.

TOKUO. — Tik dabar Japoni
jos policija pranešė, kad japonų 
teroristai 1974 metų rugpiūčio 
mėnesį kėsinosi prieš imperato
riaus Hirohito gyvybę, sprogdin
dami po tiltu padėtą bombą tuo 
momentu, kai imperatoriaus 
traukinys važiavo per tą tiltą, 
bet bomba nesprogo. Teroristai 
tą pačią bombą susprogdino sun
kiosios pramonės Mitsubishi ofi
se, užmušdami 8 ir sužeisdami 
300 žmonių. Sekantis taip pat 
nenusisekęs pasikėsinimas prieš 
imperatoriaus gyvybę Įvyko im
peratoriui besiruošiant vizituoti
Jungtines Valstybes. Praeitą ge
gužės mėnesį buvo suimti devy
ni slaptos priešjaponiškos orga
nizacijos nariai, kaltinami su- 
bombarravimu vienuolikos japo
nų pramonės Įmonių.

NEW YORKAS. — Muzikan
tų unijos nariams sustreikavus 
užsidarė visi devyni Broadvaju- 
je muzikos teatrai. Patiriama, 
kad Amerikos muzikų federaci
jos 802' lokalas reikalauja muzi
kantams pakelti algas nuo $290 
iki $450 savaitei ir trims metams 
kontrakto.

ANKARA. — Kipro saloje gy
venančių turkų vadas Rauf Den- 
ktash pranešė per Ankaros tele
viziją, kad turkai rengiasi pa
skelbti Kipro šiaurinę dalį ne
priklausoma valstybe, jei Maka
rios atsisakinės siekti susitarimo
derybomis.

šešių metu Tammy Paterson ir golfo čempijonas Arnold Palmer va
dovauja Dešimtuku Maršui, kurie renkami paralyžiaus ligai gydyti. 
Arnold Palmer išrinkats ateinančiu metu auki^rjpkimo kampa
nijos pirmininkas, o ris pasirinko paralyžium - sergančią ■' Mount 

Pleasant, Tenn., mergaitę Tammy Dešimtuku Maršo-garsinimui.

AMERIKIEČIU ĮSPĖJIMAS SUSTABDĖ
SOVIETŲ KARO JĖGŲ UŽPUOLIU 

Elektroninės mašinos seka visus svarbesnius 
sovietu karo vadu pasikalbėjimus

WASHINGTON, D. C. — Chicago Tribune,korespondentas 
Bob Wiedrich, pasiremdamas jam prieinamais šaltiniais, tvirtina, 
kad JAV išvengė sovietų karo jėgų įsiveržimo į Kiniją 1969metais.

Sovietų spauda tuo metu ga
na smarkiai puolė Mao Cetungo 
valdomą Kiniją, o pasienyje vy
ko susirėmimai su sovietų karo 
jėgoms. Sovietų karo vadovybė 
buvo sutraukusi gausias karo jė
gas į Centralinės Azijos ir Man- 
dži tiri jos pasienį.

Amerikiečiai buvo gerai in
formuoti apie pasienį sutrauktas 
karo jėgas, nes galėjo skaityti 
sovietų karo vadų įsakymus, 
perduotus radijo bangomis.

Rusai nutarė atsiklausti 
amerikiečių

Sovietų valdžia jau buvo su
traukusi didoką karo jėgų skai
čių į jautriausias Kinijos pasie
nio vietas. Amerikiečiai žinojo, 
kurioje vietoje koki sovietų da
liniai atsiųsti.

Staigiai visi pasikalbėjimai ra
dijo bangomis buvo sustabdyti. 
Netikėtai sovietų valdžia atsi
klausė Washingtoną, kaip JAV 
žiūrėtų, jei sovietų karo jėgos 
kirstų kiniečiams smūgį Centra- 
linėje Azijoje ir Mandžiūrijoje.

Valstybės Departamentas at
sakė, kad tai būtų labai pavo
jingas žingsnis, kuris galėtų duo
ti pradžią Trečiajam Pasauli
niam karui

Sovietų valdžia tokio užpuoli
mo įvertinimo nesitikėjo ir su
stabdė vis4 intervenciją į Kini
ją. Dabartiniu metu sovietų 
spauda pradėjo aštrią kampaniją 
prieš Mao Cetungo valdomą Ki
niją.

Patty Hearst 
turėjo revolveri

SAN FRANCISCO, Cal. — 
Policija rado revolverį Patty 
Hearst rankinuky ir šautuvą jo
sios bute. Ten rastas didokas 
kiekis amunicijos.

Suimto William ir Emily Har
ris bute policija rado tris šautu
vus. didoką kiekį parako ir pla
tų susirašinėjimą. Policijai pa
vyko nustatyti, kad dar yra ir 
daugiau “simbiozinės armijos” 
šalininkų, kurie tarp savęs ne
susitaria. Vieni nori dažniau 
vartoti ginklus ir prievartos 
priemones “ekonominėms pa
kaitoms” krašto gyvenime pa
daryti, o kiti pataria pirma ge
riau susiorganizuoti, o tiktai 
vėliau pradėti atvirą kovą.

Suėmimo metu Patty Hearst 
pareiškė, kad ji esanti kovotoja, 
bet kai pasikalbėjo su tėvais, 
tai pradėjo verkti ir prašyti, 
kad leistų jai grįžti namo. Tei
sėjas atsisakė sumažinti užsta
tą, nes jis nėra tikras, kad ji ne
pabėgs. Milijonierius Hearst pa
samdė kelis gerus advokatus ir 
tikisi išgelbėti iš ilgų metų ka
lėjimo. Ji dalyvavo keliuose 
ginkluotuose užpuolimuose.

- Už javus sovietų valdžia pa- Polk L F|etch.r teiv
Biūlė parduoti Amerikai aliejų, Į mui patyrinėti praxidento John F. 
nors eksportui labai mažai ji nužudymo byl. Jam atro-
... . ,do, kad Warren vadovaujama komin-

aliejaus tun. Įa paliko kelis rxiiailklntus plyšelius.

J3R3I«1KKAI PATENKINTI
MASKVA. — Jungtinių Vals- 

■ tvbių Maskvoje derybas dėl par- 
' duotų grūdų nugabenimo vedan
tieji pareigūnai praneša apie pa
siektą su sovietais susitarimą, 
kurio dėka daugiau kaip 30 JAV 
tanklaivių dykai iki šiol uostuo
se stovėję, turės ilgam laikui 
darbo parduotiems grūdams Į 
Juodosios Jūros uostą. Odesa ga
benti, kuomet sovietai sutiko už 
kiekvienos metrinės tonos nuga
benimą Meksikos Įlankos iki 
Juodosios jūros nuplukdymą mo
kėti po $16. Tai yra beveik dvi
gubai daugiau negu sovietai mo
kėjo pernai.

Miego liga nepraeina
SPRINGFIELD, UI. — Miego 

ligos epidemija Illinoj u j paleng
vai iš lėto tebesiplečia. Naujų 
apsirgimų Uliriojuj užregistruo
ta 13-ir 11 iš jų Cook apskrity
je: iš 298 apsirgimų visoje Illi
nojaus valstijoje 148 Cook aps
krityje, daugiausiai Chicagos 
pietuose ir pietryčiuose. Daugu
mas tų apsirgimų buvo užregis
truoti per rugpiūti ir rugsėjo pir
mąją pusę.

Nauji apsirgimai dabar regis
truojami po 10 iki 15 per dieną. 
Nuo epidemijos pradžios rugpiū
čio 7 dienos visame Ulinoj uj ta 
liga mirė 7 žmonės.

KOPENHAGA, Danija/ — 
Teismo tarimas, kad policinin
kas gali atspėti moterį iš jos ei
senos, ar ji yra palaidos “profe
sijos”, labai supykino Danijos 
prostitutes. “Jei policija gali 
spręsti iš eisenos, ar moteris 
vaikšto ieškodama “biznio””, tai 
turi areštuoti labai daug mote
rų visame mieste”, pareiškė vie
na Kopenhagos “raudonų švie
sų” distrikto rezidente. Visą 
prostitučių “profesiją” įsiutino 
įvykis, kurs teismas vieną nu
baudė $150 pabaudos, pasirem
damas ją areštavusio policinin
ko pareiškimu, kad “aš ėmiau 
žygių kai buvo aišku, jog ji so- 
licituoja (ieško biznio), kas bu
vo lengva spėti iš jos eisenos”.

PREMJERAS AZEVEDO NAUDOS 
DEMOKRATINIUS METODUS

Svarbiausius sprendimus ir ateityje darys 
Portugalijos karo jėgų organizacija "

LISABONAS, Portugalija. — Naujas Portugalijos premjeras, 
adm. Pinheiro de Azevedo, tris savaites besitaręs su politinėmis 
partijomis ir karo jėgomis, pagaliau sudarė naują demokratinės 
Portugalijos vyriausybę. Prezidentas Costa • Gomes prisaikdino 
jam pristatytus naujus ministrus ir patarė vartoti demokratinius 
metodus Portugalijai pastatyti ant kojų ir išmokti tvarkyti visus 
savo reikalus.

Kas kaip nužudėir 
prezidentą JFK?

WASHINGTONAS.—New Re
public žurnalo redaktoriai, išana
lizavę prezidento John F. Ken
nedy nužudymo bylą, tvirtina su
radę medžiagos, kuri verčia rim
tai suabejoti Warren komisijos 
prezidento John F. Kennedy 
1963 metais nužudymo investi- 
gacijų kokybe ir integralumu. 
Spaudoje vis dažniau pradedama 
raginti tą tylą naujai ir iš pa
grindų persvarstyti.

Jordanijos karalius 
atmetė sąlygas

AMANAS, Jordanija.—Jorda
nijos karalius jau seniai veda 
derybas su JAV patiems naujau
sioms karo lėktuvams pirkti.

JAV sutiko parduoti 14 lėktu
vų, bet nori, kad tie lėktuvai bū
tų naudojami tiktai Jordanijos 
gynybai. JAV nenori, kad lėk
tuvai būtų naudojami kaimyno 
užpuolimo karui. Karaliui Hu
seinui nepatiko prezidento For
do senatui pasiųstas laiškas, ku
riame išdėstomos sąlygos lėktu
vams parduoti. h

Jordanijos karalius, sumokė
jęs už lėktuvus, nori turėti tei
sę daryti kąr jis nori su nusipirk
tais lėktuvais.

Kiek kaštuoja vaikai
WASHINGTONAS. — Sena

tas priėmė ir persiuntė Baltie
siems Rūmams bilių,-kuriuo lei
džiama padidinti 201 milijonais 
dolerių išlaidas iki ateinančių 
metų rugsėjo mėnesio mokyklų 
mokinių priešpiečiams ir~ kito
kioms vaikų maitinimo progra
moms. Spėjama, kad preziden
tas Fordas tą bilių vetuos, ka
dangi tą padidinimą priėmus, 
per 15 mėnesių, pradedant nuo 
praeito liepos mėnesio įvairioms 
maitinimo programoms, kaip mo
kiniams mokyklose pusryčiams 
ir priešpiečiams, beturčių kūdi
kių, nėščių moterų ir žindyvių 
maistui išlaidų numatyta iki $2.6 
bilijonų.

WASHINGTONAS. — Nusta
tyta, kad arkliai yra pavojinges
ni už automobilius. 1901 metais 
Jungtinėse Valstybėse apie 4 
tūkstančiai žmonių žuvo nelai
mėse su arkliais, kurių tais me
tais JAV-bėse buvo 26 milijonai, 
šimtui milijonų mylių vieškelių 
tinkle žuvo nuo arklių 32 žmbnės, 
kai tokioje pat distancijoje nuo 
automobilių žuvo tik 4 žmonės.

šeštadienio vakarą premjeras 
Azevedo pareiškė, kad kraštas 
yra pasiruošęs gyventi pagal va
karų demokratinius valdymosi 
metedus, kur visi krašto gyven
tojai turės sprendžiamą balsą. 
Jis taip pareiškė, kad komunistų 
įtaka pašalinta iš vyriausybės, 
spaudos ir darbininkų nniių. 
Gen. Vasvo Goncalves vyriausy
bė davė komunistams nepapras
tai didelę galią ne tik kariuome
nėje, bet spaudos bei radijo sri
tyje, ir darbininkų profesinėse 
sąjungose. Komunistai pasinau
dojo šiomis komunistuojančio 
premjero lengvatomis ir bandė 
primesti kraštui komunistinio ti
po'* diktatūrą.

Socialistai, pirmieji pasiprieši
no gen. Vasco Goncalves vyriau
sybei, kai. premjeras paruošė to
kius patvarkymus, kurie leido 
komunistams pagrobti seną so
cialistų demokratų dienraštį Res- 
publica. Socialistai sutiko eiti Į 
arbitracijos teismus ir -aiškinti, 
kad niekas neturi teisės grobti 
kitos politinės partijos dienraš
čių, bet kai įsitikino, kad gen. 
Goncalves vyriausybę dienraščio 
jiems neatiduos, tai išėjo iš vy
riausybės ir pradėjo kovą prieš 
komunistinę sauvalę. Socialistai 
įsisteigė kitą dienraštį užmiesty
je ir pradėjo skelbti sovietų val
džios siunčiamus milijonus dole
rių Portugalijos komunistams.

Dabartinėje vyriausybėje so
cialistams duotos keturios mi
nisterijos. Kartu su "socialistais 
pradėjo kovą Portugalijos libe
ralai demokratai. Jiems duotos 
dvi ministerijos. Komunistai la
bai spyyėsi, nenorėjo trauktis iš 
vyriausybės, bet kai pajuto, kad 
Portugalijos karo garnizonai yra 
priešingi komunistinei santvar
kai, tai nusileido ir sutiko daly
vauti koalicinėje vyriausybėje. 
Komunistų partijos vadai bijoję, 
kad jiems nebūtų uždarytos vi
sos durys ir patarta išsikraus
tyti, iš kur jie atsirado.

Prisaikdintai vyriausybei pre
zidentas Gomes pastebėjo, kad 
pačius pagrindinius krašto vaI- 
dymo klausimus vis dėlto spren
džia kariai, o ne civilinė vyriau
sybė. Premjeras ir ministerial 
turės su karo jėgų organizacija 
bendradarbiauti.

SEATTLE, Wash. — Vienoje 
Seattle maisto krautuvėje spro
gusi bomba sužeidė šešis žmones. 
Moteriškas balsas telefonu pa
sakė Seattle televizijos stočiai, 
kad ta bomba buvo kerštas už 
Patricijos Hearst areštavimą.

Vėsiau.
{Saulė teka 6:53, leidžiasi 7:12.
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LIETUVOS LAISVINIMAS
PO HELSINKIO KONFERENCIJOS

Kad Helsinkyje 35-kių vals
tybių galvų ar jų Įgaliotinių 
pasirašytas aktas nebuvo jokia 
teisinį ryšingiimą turinti tarp
tautinė sutartis, tas kiekvie
nam galvojančiam teisininkui, 
o ir šiaip su teisės pagrindais 
susipažinusiam žmogui, net ir 
neteisininkui turėtu būti aiš
ku.

Tiktai “Draugo” ašaruvinin- 
kams aptemo protas, ir jo re
daktoriai ėmė aiškinti tą Hel
sinkio raštą taip, kaip jį aiš
kina Brežnevas — kad lai esan 
ti sutartis, kuria .34-r ids vals
tybės pripažinusios Lietuvą ir 
kitas Sovietų Sąjungos faktiš
kai valdomas valstybes, jų tar
pe ir Lietuvą, teisėtai inkor
poruotas į tą sąjunga. Tai tie
siog šiauraprotiška ano doku
mento interpretacija, duota 
pirmiausia, paties Brežnevo. 
Tai nesuprantamų motyvų ir 
intereso pasitarriavimas Mask
vai, Lietuvos okupantui, kurį 
daro mūsų kunigų ir vienuo
lių marijonų spaudos organas, 
dargi drįsdąmas save vadintis 
— visų mūsų “pasaulio lietu
viu” dienraščiu. C

jjai tu rintė mes visi atsakyti 
savo griežtu prieštaravimu, 
prolėštd tiems mūsų pasimetė
liams. jei jau ne piktos valios 
žmonėms, tai, visokiu atveju, 
tokiems siaiirapročiams, ko
kių iki šiol hie's dar neturėjo

me, bent kokie nesireiškė mū
sų spaudoje.

Mes turime laikytis teisingos 
teisinės pažiūros į minėtą Hel
sinkio dokumentą, kaip de
klaraciją, neturinčią ją pasira
šiusiems jokios teisinės galios, 
o antra, ir pagal savo turinį 
Lietuvos teisinės padėties visai 
nepalietusią.

Laikydamiesi šios teisingos 
teisines ano. dokumento inter
pretacijos, nies turime ir to
liau dirbti Lietuvos laisvini
mo cįarbą, kaip jį dirbome iki 
šiol. Laikykime Lietuvos vals
tybę teisiškai ir toliau egzistuo
jančią, mes turime siekti jos 
visiško išsilaisvinimo iš Sovie
tų okupacijos, kuri buvo So
vietų smurto aktas, niekuomet 
nebuvo, nebus ir negalės būti 
niekeno pripažinta teisės aktu.

KAS AIŠKINA HELSIKIO 
KONFERENCIJOS AKTĄ?
Klausimą, kokios teisinės 

prigimties .yra tas Helsinkio 
aktas, kompetetingi aiškinti 
tiktai su teisės pagrindais susi
pažinę asmenys, ne tik teisi
ninkai, bet ir teisės mokslų ne
baigę, tik patys su teise susi
pažinę asmenys. Tokių su tei
ses pagrindais gerai susipaži
nusių neteisinkų mes turėjome 
ir neprikl. Lietuvoje, Pvz;, toks 
buvo Lietuvos Rėsp. Preziden
tas .Aleksandras Stulginskis,

VabhbL-1..: .Lu. Si. 
Kairys ir daugelis kitą mūsų 
nepriklausomybės meto vals
tybės veikėjų, politikų.

Todėl ir dabar išeivijoje, 
teisės-klausinius taipgi Hel
sinkio konfėfencijos dokumeu 
tą, gali teisiškai vertinti visi, 
net ir netešsininkai. Tik šie 
pastarieji turi jį aiškinti, lai
kydamiesi teisės iąterprelaci- 
jos metodųį kaip tokiais atve
jais afštinattii Ir kiti panašūs 
dokumentai.

• - * ■

Taigi, Hfelšinkio dokumentą' 
gali aiškinti ir mūsų publicis
tai neteisiškai, kaip va, mūsų- 
laikraščių redaktoriai, žino
ma, būdami tam tegul ir be 
augštosios teisių mokyklos pa
galbos pasiruošę.

Tą mes ir dabar matome sa
vo viešaiųę, ypač gi spaudos 
gĄ-veniniai Iš tikrųjų, ar ne 
gerai tą dokumentą interpre
tuoja, pvz., ALTo pirminin
kas Dr. Kazys Bobelis, nors jis 
ir nėra teisininkas,-o gydyto
jas; lygiai tą patį galėčiau pa
sakyti ir dėl “Naujienų” redak

toriaus dokumentą uiiškiuimo 
šio laikraščio vedamuosiuose, 
diskusijos©.Jju “Draugo’’ redak 
toriais.^

Mus stebina tiktai tų “Drau- 
go” redaktMhį labai jau men
ka teisinė kultūra, dbėl ko jie 
negali laisvai Šio teisinio klau
simo nagrinėti iš esmės ir da
ryti objektyvų sprendimą. Jie, 
tikėkime, nėra blogos valios, 
bet savo sįjrėndimus, dbro va- 
dovaudamitesi ne savo sveiku 
protu, o Jausmais; pasidavę 
Lietuvos okupanto propagan
dai, kad, va, Lietuva jau So
vietų Sąjungai “parduota”...1

Brežnevas šitą savo meluo
jančią teisybę skelbia, rody
damas savo džiaugsmo ašaras, 
o “Draugo” redaktoriai kar- 

įįoja jo žodžius .riedant, per jų 
skruostus liūdesio ašaroms, ro
dančioms jų širdies skausmą. 
Bet ar tai. ne vistiek? Mūsų 
pačių pripažinimas Lietuvos 
“pardavime/’ yra daug didesnis 
blogis ir žala mūsų tautai, oofs’ 
tą darome’if per nesusiprati
mą, negu Brežnevo sąmonin
gas propagandinis melas.

teisės pagrindus, turi kovoti 
teisės būdais ir* priemonėmis 
dėl visiško Lietuvos išlaisvini
mo; ypač gi turime visi, kaip 
sakyta, reaguoti dėl okupanto 
smurto, kuriuo jis riekia oku
puotą Lietuvą valdyti toliau, 
kaip savo.

DRL JAV PREZIDENTO 
IR POPIEŽIAUS ĮŽEIDIMŲ

“Draugo” pahikieriai — re
daktoriai, skelbdami, kad JAV 
prezidentas ir popiežius “par
davė”’Lietuvos valstybę už Ju
do sidabrinius, sunkiai juos 
įžeidė. Todėl? mano nuomone, 
tie įžeidėjai turėtų iš to laik
raščio redaktorių postų pasi
traukti arba būti atleisti, nes 
jie yra susikompromitavę. Jų 
vietoje turėtų būti paskirti nau 
ji redaktoriai, kurie taip sun
kiai įžeistuosius autoritetus tu
rėtų viešai atsiprašyti ir išly
ginti su jais savo santykius.

Deja, tie įžeidėjai savo klai
dos, kaip atrodo, nemato. Tą 
galima spręsti ir iš to fakto, 
kad “Drauge” leidžiama ir. ki
tiems panašiems subjektams, 
kaip, pvz., Gečiui, įžeidinėti

rdSlSdkyntai fUStu ii’ Zod&U
Ponia G. Tn mūsų skaityto

jams gerai pažįstama iš giles
nės minties jos rašinėlių šiame 
Spaudos Klubo puslapyje, šį 
kartą savo laiške mums rašo, 
kad mūsų išeivių moralė, jos 
nuomone, nuolat ir palaipsniui 
vis krenta žemyn. Tas pastebi
ma mus lietuvių privatiniame 
gyvenime, šeimose, taipgi ir 
viešajame gyvenime, ir tai vi
suose mūsų sluoksniuose, ne tik 
pasauliečiuose, bet ir dvasinin
kuose, ypač gi mūsų vienuolijo
se, turinčiose šiandien savo ran
kose morališkai nuolat smun
kančią mūsų katalikų spaudą. 
Mums trūksta idealizmo, tėvy
nės meilės, pagarbos tautos 
praeičiai, ypač nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimui. Tą
mūsų nuosmukį rodo gausybė 
faktų, kurių ankščiau mes ne
galėjome nei įsivaizduoti, kaip 
pvz.: 1) palaidumas mūsų jau
nose šeimose, “laisvoji meilė”, 
divorsų gausėjimas, menkas 
vaikų auklėjimas; 2) visokių 
formų pataikavimas okupan
tui ir bendravimo — bendra-

da mūsų teisininkų gyvesnės 
veiklos, aiškinant Lietuvos val
stybės teisinę padėtį po Helsin
kio konferencijos. Jis trumpai 
Spaudos klubo puslapiui pareiš
kia savo nuomonę, kad Lietu
vos valstybės teisinė padėtis po 
tos konferencijos nepasikeitė. 
Plačiau dėl to pasisakysiąs tei
sininkų puslapyje “Teisė ir gy
venimas”, e

K. IC, iš Chicagos reiškia sa
vo neigiamą ntionforię dėl Liet. 
Žurnalistų Sąjungos, organizuo
jamo “Spaudos teismo”. Tai 
juokų darbas. Ar ne,gėda, kad 
LŽS Centro Valdyba, vietoje 
gynusį mūsų spaudą, jos veikė
jus (kurie gi yra ir LŽS nariai), 
imasi organizuoti kažkokį juok-

Gėda
ir teisininkams, kurie prie to 
nerimto darbo prisideda.

J. S.,-iš Chicagos, kelia min
tį, kad jau butų laikas Lietuvių 
Spaudos Klubui paskelbti atsa
kymą Br. Railai, išniėkinbsiani 
klubą savo viešame laiške jam 
vienuolių marijonų “Drauge”. 
Jei “Draugas” to atsakymo ne-

dorinį darišką jiems “teismą”?!

HELSINKIO KONFERENCIJOS AKTAS 
TEISĖS ŠVIESOJE

? PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Stadija. Išleis- 
| ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da- 
Į lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės 
| ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
J nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybes gyvenimo ir nebūtų su- 
| griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- 
i nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
| tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
I ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
| absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 
I ’ šaulį išblaškytu, lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
I ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad si knyga bus brangi abso- 
į liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
f žemei parašyta^ t kad pradėjus skaityti > nebesinori pertraukti. Knyga 
į autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- 
| mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
t Gaunama Naujienose.

Čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:
| NAUJIENOS

j 1739 Šo. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pašiųsime.

Helsinkio konferencijos ak
tas, pagal Brežnevo'aiškinimą, 
esąs teisinę galią turįs doku
mentas, kuriuo 34-rios valsty
bės pripažinusios Lietuvos ir 
eilę kitų, valstybių Sovietų Są
jungai. Tokią ano akto inter
pretaciją pripažįsta ir mūsų 
“Draugo” redaktorius, paskel
bęs savo vedamajame, kad tuo 
aktu ir Lietuvos valstybe bu
vusi Sovietams “parduota” už 
Judo sidabrinius.Tai teisiš
kai neteisingas to akto įverti
nimas. , Pažiūra į tą aktą, kaip 
teisiškai " galiojantį dokumen
tą yra irgi labai žalinga ir Lie
tuvos tautai bei valstybei.

Teisinga ir teisiškai pagrįsta 
bei mūsų tautai ir. valstybei pa 
lanki, suderinta su jų interesu 
pažiūra1 į- tą. aktąi.yva -ta,r kad 
jis, tas aktas, nėra joks teisinis, 
o tik politinis aktas, neturįs jį 
pasirašiusiųjų valstybėms jo
kios teisinės galios, jokio 
teisinio rvšingumo.

šios teisingos pažiūros, kaip 
jau minėta, laikosi ir mūsų žy
mieji teisininkai, kaip prof. dr. 
Br. Kasias ir jį paremiąs mūsų 
ALTo vicepirmininkas dr. Ka-

Mes turime, kaip jau saky
ta, šiuo klausimu pasiklausti 
kitų teisės autoritetų nuomo
nių, ypač gi remiantis aną -do
kumentą pasirašiusiųjų tikrb- 
rosios valios interpretacija, pa
naudojant tani net ir jų viešus 
pareiškimus prieš ano doku
mento pasirašymą, kaip pvz., 
JAV .prezidento Fordo duotą 
pabaltiečiams pareiškimą prieš 
išvykstant į Helsinkio konfe
renciją, Įtrauktą į oficialų JAV 
valdžios leidinį (rekordą); 
taip pat galime remtis it vie-, 
šai paškelbtu popiežiaus Pau
liaus Ari-jo 1,975. VII. 25 d. 
laišku (raštu) jo įgaliotini iii 
arkivyskupui Casaroli, kuris 
laiškas vokiečių kalbos verti
me paskelbtas ir minėtame Vd-* 
kietijos katalikų . laikraščio 
rugpjūčio 12 d.'Nr.-96. Irgi ga: 
lime remtis Vatikano radijo ko
mentarais, duotais 1975. VII. 
25 d., irgi paskelbtais “Deu
tsche Tagespost” augščiau mi
nėtoje laidoje. Iš tų šaltiiiių aiš
ku, kaip diena, kad popiežius 
Paulius VI-is supratęs Helsin
kio konferenciją visai kitų tiks
lų, ne pokarid valstybių • sie
nų sutvarkymo?-'

Amerikos centrinės valdžios 
dideles asmenybes ir valstybės 
departamentą įtarinėti nebū
tais daiktais, kas gali visiškai 
suardyti mūsų santykius su 
centrine JAV valdžia. Todėl 
nieko kita nebelieka, kaip mū
sų visuomenei reikalauti, tegul 
ir, labai nemalonios, bet būti
nai reikalingos “operacijos” 
Tėvų Marijonų spaudos orga
no redakciniame štabe, kad 
kuo greičiau būtų atitaisytos 
tų nesusipratėlių klaidos ir iš
lyginti santykiai su jų įžeistais 
autoritetais, kartu gi ir su mū
sų geradariais, kurių pagal
bos dar yra ir bus reikalinga 
mūsų Lietuva.

ŠKAITYY tF KITAM PATARĖ

SKAITYa_ DEMOKRA TJNĮ 

DIENRASTT ■'NAUJIENAS5

darbiavimo idėjų su juo ir jo 
agentais puoselėjimas; 3) lie
tuvio garbę Įžeidžiančios skaiti
nių knygelės per jėgą JAV LB 
Švietimo Tarybos brukimas Į 
mūsų lituanistines mokyklas; 
4) mūši] vienuolijų spaudos idė
jinio veido pametimas ir išstū
mimas mūsų katalikų spaudos 
veikėjų iš jos puslapių, jų nie
kinimas, net dorų kunigų gar
inės plėšimas toje spaudoje ir 
pan. Jos (p. G. T. nuomone, 
šiuo musų doriniu nuosmukiu 
reikia visiems geros valios lie
tuviams susirūpinti. Tuo turė
tų rūpintis ir Lietuvių Spaudos 
Klubas, nes, krentant mūs mora
lei, atsileidžia mūsų dvasiniai. - 
bendruomeninei ryšiai ir mes 
prarandame savo dvasinį ry- 
singumą. su visa mūsų lietuvių 
tauta, tai tautai žūstame.

spausdina, reikia jį paskelbti 
“Naujienose”, Įvertinant teisės 
ir moralės požiūriu ų “prailgo” 
red. atsisakyniį tą Railai atsa
kymą spausdinti /(tas bus arti
moje ateityje ir 'padaryta. —T. 
Str.).

šKai tyk pa ts ir paMgW
KITUS SKAITYTI - ■
B l B S fe

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

I Juozas Kapačtnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio.įr patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota 300 psl. Kaina 7 doL

ČIKAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė btno Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjp ir ką. jai žmonės pasakė. 95 psl. S1.50 Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraiti^ MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00,

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
1 toriauš pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
j užmaskarimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ĖTNlNfŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
I 3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJE. 
Į 84 psl. Kaina $1.50.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 

f čekį ar piniginę perlaida.

zys Šidlauskas ir, , manding, 
kiti, kurie, tikiuosi, Į mano 
kvietimą mūsų teisininkų pus
lapyje atsilieps ir tą spėjimą 
pateisins.

Iš kitų tautų teisininkų no
riu čia atkreipti dėmesį į Vo
kietijos katalikų “Deutsche Ta 
gespost” bendradarbį dri Kari 
Eckart Heinz (iš Bonos), ku
ris to laikraščio 1975. VII. 30 
d. Nr. 91 paskelbė savo ilgą, iš
samų Helsinkio konferencijos 
ir jos nutarimų teisinį įvertini
mą, pačioje jo pradžioje (net 
antraštėje) kategoriškai pa
reikšdamas, kad Helsinkio 
kohfėrencijos nutarirtiai netu
rį jokio tarptaūtineš teisės ry- 
šingUmo. Tą savo dudmonę jis 
grindžia įtikinamais teisiniais 
arguriientais. JI yra palanki ir 
mdšų valstybės iritėtesui. Jos 
mes visi turėtume ir laikytis.

DĖL “DRAUGO” 
BREŽNEVINĖS 
KONCEPCUOS į

“Draugo” redaktorius, savo 
vedamajame paskelbęs brežne
vinę kohcepciją, kad Helsin
kiu konferencijos aktas, prie
šingai mūsų ir kilų tautų teisi
ninkų aiškinimams, vis dėlto 
csdš tekinis aktas, kuriuo esan
ti “parduota” Lietuva Sovietų 
Sąjungai, nesiderina nei su 
teise, nei su mūsų tautos bei 
valstybės interesu. Todėl ji 
mums jokiu būdu nepriimti-

iai visi mes, lietuviai fu

REAGAVIMAS I)ĖL 
OKUPANTO SAVAVALĖS 

ŠIANDIEN
Brežnevui sayaip išsiaiški

nus Helsinkio konferencijos ak
tą, kaip dokumfentą, kurio ki
tos valstybės pripažinusios 
Lietuvą Sovietų Sąjungai, oku 
pantas, kaip pasiekia inūs ži
nios. faktiškai’vykdo smurtą, 
visiškai Įjungdamas okup. Lie
tuvą į Sovietų Sąjungą. Su tuo 
mes jokiu būdu, negalime su
tikti, ir turime teisės būdais 
bei priemonėmis kovoti prieš 
tą okupanto savavaliavimą. 
Tik visa bėda yra ta, kad at
siranda mūsuose tokių siaura
pročių. kurie, daugiausia, 

! “Draugo” suklaidinti, aiškina, 
kad 34-rios valstybės tikrai 
“pardavusios’’ Lietuvą Sovietų 
Sąjungai. Jei taip iš tikrųjų 
būtų, lai mes nei skųstis dėl 

I okupanto smurto negalėtume, 
nes jis. tokiu Atveju, būtų, 
taip sakant, “teisėtas” .Lietu
vos įgijėjas. ko.betgi iš tikrų
jų nėra ir niekad to nebus.

Todėl “Draugo” panįkieriai, 
paleidę labai nepagrįstus gan
dus. Brežnevo išmislą apie 
Lietuvos “pardavimą”, turi 
tuojau pat tą visuomenės klai
dinimą atšaukti, ir jų -suklai
dinti lietuviai turi mesti iš gal
vos tą nesąmonę, kari Lietu
vos valstybė esanti kam “par
duota"; jie turi laikytis teisin

rime prieštarauti ir jos plati- 
ttimą bei mūsų masių dezbrien 
(avimą sustabdyti.

gos pažiūros į Lietuvos vals-
tybę, kaip teisiškai egzistuo
jančią ir kartu su kitais, atsi
rėmę f Inos tcisihgųs ir tvirtus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, lit 606G8
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FELIKSO VAITKAUS SKRIDIMAS
(Jo žygio 40 metę sukakties proga)

(Tęsinys)
Naujas variklis į Kohler, 

Wise,, buvo atsiųstas rugpiūčio 
18 d., ir Vaitkaus su Brotz jė
gomis įmontuotas į lėktuvą. Nor
maliai variklis sunaudojo 135 li
trus per valandą benzino. Vait
kui su Brotz padarius kai ku
riuos karbiuratoriaus patobuli
nimus ir pritaikius variklio vei
kimą 5,000 pėdų aukščiui, kuro 
sdeikvojimas buvo sumažintas 
iki 90 1. vai. Tik šiuos žymius 
patobulinimus padarius, buvo ga
lima realiai galvoti apie skridi
mo pasisekimą.

Pilnam variklio jėgos išvysty
mui pakilimo metu, buvo nu
spręsta įmontuoti naują keičia
mo žingsnio propelerį. (Tokio 
propelerio neturėdami, Darius 
ir Girėnas vos nežuvo pakilimo 
metu). Propeleris užsakytas 
Lycoming dirbtuvėse, William
sport, Pa. Išlaidas už tokio pro- . 
pelerio įsigijimą padengė Liet. I 
Aero klubas (apie 6,000 litų).

Vaitkus apskaičiavo, kad 7,200 
km. (4479 mylių) nuotoliui Į 
Lietuvą nugalėti reikės apie 2,- 
700 litrų benzino (su 5 valandų 
atsarga), ir 190 litrų alyvos. 
Skridimas turėjo užtrukti 25-30 
valandų, priklausomai nuo oro 
ir vėjo sąlygų. Brotz su Vait
kum nusprendė į lėktuvo spar
nus įdėti 5 benzino bakus, 232 
galionų talpos, o vietoj keleivių 
sėdynių įdėti dar 4 benzino tan
kus lėktuvo liemenyje, 470 gal.
talpos. Kad bėdos atveju lėktų- labai vėlavo. Dėl nepabaigtų Li- 
vas galėtų ant vandens plūdų- tuanica II įrengimų ir prasidėju-

riuoti, benzino bakai numatyta 
įrengti su greito ištuštinimo j 
čiaupais.

Buvo užsakyta keletas naujų ' 
instrumentų, tarpe kurių ir tų j 
laikų naujenybė — tai radijo - 
kompasas. Šis instrumentas pa- j 
rodo, kurioje kryptyje randasi' 
siunčianti radijo stotis. Dariaus i 
ir Girėno skridimo metu šis in
strumentas dar buvo laikomas 
karine paslaptimi, ir civiliniuose 
lėktuvuose nenaudojamas. Radi
jo - kompasą pagaminusi firma 
buvo labai tuo panaudojimu su
interesuota, net buvo atsiuntu
si savo specialistą instrumen
to atreguliavimui. Vėliau, Vait
kaus skridimo per Atlantą me
tu, šis radijo - kompasas labai 
daug padėjo. Už jį sumokėta 
900 dol. Be to, Lituanica II dar 
buvo aprūpinta dirbtiniu hori
zontu, apledėjimo rodykle, radijo 
priimtuvu ir kitais būtiniausiais 
instrumentais. Radijo siųstuvo 
neturėjo.

Dėl numatyto labai padidėju
sio lėktuvo svorio, esama lėktu
vo važiuoklė nebuvo pakanka
mai stipri, ir buvo nuspręsta už
sakyti naują. Oro pasipriešini
mo sumažinimui, ant ratų buvo 
numatyta uždėti pračiuožiklius.

Skridimo atidėjimas 1935 m.
Amerikos aviacinės firmos, 

1934 metais ypatingai užkrau
tos oro linijų užsakymais, su 
ALTASS užsakymų išpildymais

r -Y'

Lituanica 41 paruošimo žygiui į Lietuva metu, Kohler, Wise,

g«4į vakarų Hn-vidurnakčio išsė
dėdavo savo biure, studijuoda 
mas pranešimus apie orą, ruoškiršintojams Klaipėdos 

pagrindinius kaltinin- damas metearologinius žemėla
pius, ir vis patardamas Vaitkui 
dar palaukti. • ■

Dėl oro sąlygų, tą vasarą ir 
rudenį nei vienas lakūnas neiš
drįso “solo” (pavieniai skristi per 
Atlantą. Besiartinąs rudou papra 
štai atnešdavo dar nepalankesnes 
oro sąlygas. Kartais Vaitkus į 
Dr. Kimball biurą užsukdavę het 
po kelis kartus dienoje. {Įfet^irš 
Atlanto vis būdavo ar tdi aud
ros, ar apledėjimo pavojus 
tumoje, ar virš Europos 
ar audros. *

imoji išdrįso pasipriešinti Hitle
rio Vokietijai ir iškelti bylą na
ciams - 

I krašte,
kus Neumann’ą ir Sass’ą nubaus- 
dama kalėjimu), nutarta Vokie
tiją aplenkti. Prie šio sprendi
mo daug prisidėjo ir lietuviškos 
visuomenės įtarimas, nacius 
esant kaltais dėl Dariaus ir Gi
rėno tragedijos.

Oro sąlygos virš Atlanto tą 
vasarą pasitaikė ypatingai blo
gos. JAV oro stebėjimo biuro 
New Yorke, Manhattan Battery 
parko rajone, viršininkas Dr. 
James H. Kimball buvo labai 
nuoširdžiai suinteresuotas Vait
kaus žygio pasisekimu. Jis dau-

Philadelphijos burmistras sveikina F. Vaiky.

sio nepalankaus rudens oro, pra
dėta galvoti skridimą atidėti se
kantiems metams. Skridimo 
priešininkai pradėjo dar labiau 
spaudoje kelti visokius įtarinėji
mus ir skleisti nepagrįstus gan
dus.

Susidariusios padėties nušvie
timui, 1934 m. rugsėjo 9 d. AL
TASS pirm. A. G. Kartanas ir 
sekr. A. Vaivada išsiuntinėjo 
Antrojo Skridimo rėmėjams ir 
darbuotojams laiškus, kuriuose 
pažymėta, kad iš Lietuvos Aero 
Klubo pirmininko prof. Z. Že
maičio yra gauta telegrama, pa
tarianti dėl pablogėjusių rudens 
oro sąlygų skridimą atidėti se
kančiai vasarai. Be to, skridi
mo vykdymą trukdančios ir 
kančios priežastys:

1. Naujas variklis gautas 
rugpiūčio 18 d.

2. Patikrinimui išsiųsti
kurie instrumentai grįžo su 4 
savaičių pavėlavimu.

3. Radijo — kompasas tegau
tas rugsėjo pirmosiomis dieno
mis.

4. Naujo kintamo žingsnio pro
pelerio dar tebelaukiama.

5. Važiuoklė dirbtuvėje paga
minta netinkamai, teks pertai-

tik

kai

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA —Jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip. - SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fratemalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę Ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti ivairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $16,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALE APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

Laiške prašoma susidariusią 
padėti apsvirstyti ir ALTAS pra
nešti savo nuomonę.

Lapkričio 11 d. ALTASS nu
tarė skridimą atidėti sekantiems 
metams. To pasėkoje, kaip jau 
minėta, iš ALTAS pasitraukė 
4 katalikišku srovių atstovai.

Pats F. Vaitkus lapkričio 13 
d. išsiuntinėjo Antrojo Skridi
mo rėmėjams pranešimą, iš ku
rio aiškėja, koks buvo lėktuvo 
stovis skridimo atidėjimo me
tu:

1. Įmontuotas naujas variklis.
2. Kabina keleiviams išardy

ta, ir tuo paruošta vieta dides
niems benzino bakams; langai 
užtaisyti ir jdėtas naujas alyvos 
bakas. Nauji benzino bakai jau 
pagaminti.

3. Dauguma užsakytų instru
mentų jau gauti ir įmontuoti.

4. Važiuoklė, dėl netinkamo 
darbo atlikimo, turėjo būti grą 
žinta atgal.

5. Instrumentus, iš viso 30, 
jiedu su Brotz jau yra sumon
tavę ant trijų instr, lentų ir tin
kamai atreguliavę.

6. Kintamo žingsnio propele
rį įmontavo iš.firmos atsiųstas 
mechanikas.

Toliau Vaitkus savo praneši
me nurodo, kad kai viskas (iš
skyrus benzino bakų įdėjimą ir 
važiuoklę) buvę užbaigta, Ko
mercijos Departamento oro in
spekcija buvusi paprašyta pripa
žinti lėktuvą tinkamu transat
lantiniam skridimui ir bandy
mams. Į Kohler, Wise., atvykęs 
valdžios inspektorius lėktuvą 
pertikrino'ir tokį-leidimą davė. 
Lituanicos II registracijos nu
meris guvo pakeistas iš NC926Y 
(comercial) į NR926Y (restrict
ed).

Savo pranešime Vaitkus pabrė
žė, kad Lituanicos II paruošimas 
eina pagal tam tikrą planą, kokio 
iki šiol nebuvo įvykdęs nei vie
nas transatlantinis lakūnas, o 
puikūs prietaisai užtikriną skri
dimo pasisekimą.

Gruodžio 7 d. Vaitkus išlaikė 
specialius, transatlantiniams la
kūnams valdžios reikalaujamus 
egzaminus. Dariui ir Girėnui 
skrendant, tokių egzaminų lai
kyti dar nereikėjo.

Belaukdami sekančios vasaros, 
Vaitkus su savo uošviu Brotz 
įdėjo naujus benzino bakus, su
tvarkė važiuoklę ir ant ratų už
dėjo pračiuožiklius. Lituanica II 
buvo pilnai paruošta žygiui, ir, 
Vaitkaus žodžiais tariant, jam 
beliko tik laikas nuo laiko nuo 
jos nuvalyti dulkes. '

1935 metai

džiai viską seka ir savo laik
raščiuose talpina”.

Birželio 26 d. buvo išleistas 
specialus Naujienų dienraščio 
numeris, skirtas išimtinai Ant
rajam Skridimui, susidedąs iš 
3-jų dalių, kiekviena dalis 8 pus
lapių dydžio. ■. ..

Birželio mėn. ALTASS sekr. 
A. Vaivada ištisas 3 savaites 
praleido NewYorke, padėdamas 
Vaitkui paskutiniuose pasiruoši
muose..

Kaip, beveik visi tų laikų trans
atlantiniai skridimai, įskaitant 
ir Dariaus ir Girėno žygį; taip 
ir šis turėjo prasidėti Floyd Ben
nett aerodrome, Long Island, N. 
Y. Išbandžius lėktuvą prie įvąi-, 
rių srovių, beliko laukti 
kių oro sąlygų.

Skridimo linija buvo 
tyta sekanti; pakilusi iš 
Bennet aerodromo, Lituanica II 
turėjo skristi išilgai JAV ryti
nių pakraščių, per Newfoundlan- 
dą, per Atlanto vandenyną, per 
Airiją, Angliją ir Daniją, per 
Baltijos jūrą, ir ties Klaipėda 
turėjo įskristi į 'Lietuvą. Dėl 
tuo metu buvusių labai blogų 
diplomatinių santykių tarp Lie
tuvos ir Vokietijos (Lietuva pir-

palan-

numa-
Floyd

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 12.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai, grupė*, užsakiusioc 10 ar daugiai egzempliorių, 

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

derį tokiu edrceu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

1935 m. balandžio 18 d. laiš
ke, rašytame New Jersey vals
tijos skridimo komiteto sekreto
riui A. S. Trečiokui, ATLASS 
sekr. A. Vaivada pažymėjo, kad:

1. Lėktuvo perdirbimas jau 
yra galutinai užbaigtas.

2. Perskridimo leidimų per 
įvairias valstybes dokumentai 
jau yra gauti.

3. Po trumpo Lituanicos II pa
rodymo maršruto po lietuvių ko
lonijas, F. Vaitkus gegužės mėn. 
pabaigoje su Lituanica II vyk
siąs į Floyd Bennett aerodromą 
galutiniam žygiui.

Gegužės 12 d. Ford-Lansing 
aerodrome įvyko Vaitkaus išleis
tuvės. PlanuotojF aviacijos die
na, dėl įmirkusios žemės, neįvy
ko.

Gegužės 21 d. Naujienų red. 
Dr. Grigaitis savo laiške A. S. 
Trečiokui mini, kad dėl kai ku
rių kliūčių su variklio magne
tais, F. Vaitkus turėjo Kohle- 
riyje užtrukti kiek ilgiau.

Gegužės 23 d. Vaitkus su Li
tuanica II iš Čikagos Municipali
nio (Midway) aerodromo išskri
do į New Yorką.

Gegužės 30 d. jis dalyvavo 
Newark, N. J., lietuvių aviaci
jos dienoje.

Birželio 13 d. A. S. Trečiokas 
savo laiške Dr. Grigaičiui tarp 
kitko rašo: “Leit. F. Vaitkus 
gerai jaučiasi ir jo bandymai su 
instrumentais gerai vyksta (iš
skyrus guminę valtelę, su kuria 
darydamas bandymus gerokai 
sušlapo)). Laikraštininkai ati-

(Bus daugiau)?

Į Lituanica II pilamas kuras Floyd Bennet aerodrome.
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“Sūsiiūpimmo pagrinde buvo klausimas, kųiio 
keturi ministrai, nesijautė pajėgūs išspręsti, būtent: 
Kodėl Varšuvos Pakto valtybės laiko tiek daug vy
rų karo tarnyboje ir tiek daug laivų aktyvioje tar
nyboje?” (Chicago Sun Times, 1975 m. rugs. 20 d.

Laisvojo pasaulio rūpesčiai
Šių metų rugpiūčio 1 d. 35 valstybių galvos, savo už

sienio ministrų patariamos, pasirašė Helsinkio aktus, 
kuine turėtų paruošti Europos saugumo ir bendradarbia
vimo sąlygas Europos taikai. Visos dokumentą pasirašiu
sios valstybės, iš anksto jį aptarusios ir kiekvieną para
grafą išnagrinėjusios, pasižadėjo nesikišti į kitų valsty
bių vidaus reikalus ir nevartoti prievartos priemonių sie
noms keisti. Be to, kiekviena pasirašiusioji valstybė pa
sižadėjo nesikišti į kitos valstybės vidaus reikalus.

Be Helsinkio akto pasirašymo, suomių sostinėje įvy
ko keli svarbūs pasitarimai pasaulio taikos, prekybos ir 
sutarčių vykdymo klausimai^. Pats svarbiausias pasi
tarimas buvo tarp prezidento Fordo ir komunistų par
tijos pirmojo sekretoriaus Brežnevo. Jiedu turėjo išsi
aiškinti kelis klausimus, liečiančius atomo ginklų kont
rolę. Pasitarimai ir susitarimai yra geras dalykas, bet 
patikrinimas vietoje yra dar geresnis. Brežnevas norė
jo, kad prezidentas Fordas patikėtų jo žodžiu, bet pre
zidentas suabejojo. Jeigu žodis teisingas, tai neturi būti 
baimės tai tiesai patikrinti. Sovietų Sąjungos valdovai 
nenori leisti jų atominių ginklų sandėlių tikrinti. To ne
norėjo, Brežnevas Helsinkyje, to nenorėjo Gromyka ir 
Washington© pasitarime.

Jungtinių Tautų metiriėn konferencijon suvažiavu
sieji užsienio ministrai svarstė Helsinkyje padalytus 
pasižadėjimus ir Europos gyvenimo tikrovę. Sovietų 
valdžia nori'prekybos su Vakarais, siekia taikos, bet jo
sios elgesys nesuderinamas su tais siekimais. Viešus 
Jungtinių Tautų posėdžių nutarimus ir sakomas kalbas 
plačiai skelbia Amerikos ir laisvojo pasaulio spauda, bet 
tikrą laisvojo pasaulio užsienio ministrų rūpestį ameri
kiečiai patiria iš apdairesnių užsienio korespondentų. 
Chicago Sun Times persispausdino Londone einančio 
Manchester Gardian korespondento pranešimą apie Di
džiosios Britanijos, JAV, Prancūzijos ir Vakarų Vokie
tijos užsienio ministrų pasitarimą New Yorke. Tame 
pasitarime dalyvavo britų ministras James Callaghan, 
valstybės sekretorius Henry Kisingeris, prancūzų minis
tras Jean Sauvagnargues ir Vakarų Vokietijos užsienio 
ministras Hans Dietrich Genscher. Didžiausią rūpestį 
kėlė šitas faktas:

Jeigu sovietų valdžia iš tikrųjų atsisakė kištis p kitų 
valstybių vidaus reikalus, tai ji neleistų tokių stambių 
sumų ir jų agentai nerodytų tiek aktyvumo įvairiose 
Europos valstybėse. Pasirodo, kad Manchester Gardian 
korespondentas Mark Arnold Forster yra surinkęs tiks
lesnių žinių, negu bet kas iki šio meto. Jis tvirtina, kad 
vien Portugalijos intervencija Sovietų Sąjungai kiekvie
ną mėnesį kainuoja 8,400,000 dolerių. Pasirodo, kad ko
munistų pinigai dar ir šiandien tebeplaukia į Portugali
ją. Iki šio meto buvo paskelbta, kad Maskvai Portugali
jos komunistai kainuodavo apie milijoną dolerių į mėne
sį, vėliau ta suma pašoko iki keturių milijonų, bet tikrovė 
pasirodė dar baisesnė. Portugalijos komunistams reikia 
išlaikyti daugybę agentų, pasiustų į Portugaliją, šian
dien stambiausioji suma eina Portugalijos darbininkų 
profesinėms sąjungoms, Maskvos agentų kontroliuoja
moms. Premjeras Vasco Goncalves joms buvo atidavęs 
didelę galią ir net Portugalijos socialistų dienraštį Res- 
publica.

Susirinkusieji keturi ministerial svarstė ir kitas ko
munistų keliamas problemas. Be Portugalijos, Maskva 
padeda ir kitų valstybių komunistams. Ypatingai stam
bios sumos permetamos Italijos komunistams. Praeitų 
rinkimų metu Italijos komunistai pakeitę taktiką ir pra
vedė gana daug savo atstovų į savivaldybes. Pirmasis 
partijos sekretorius eina į bažnyčią. Jiems svarbu pa
traukti tikinčiuosius.

Susirinkusieji ministerial svarstė komunistų inter
venciją ir į kitas Europos valstybes. Pirmon eilėn susirin
kusiems rūpėjo Jugoslavijos diktatoriaus Tito ir Ispani
jos diktatoriaus Franko likimas. Abu valdovai yra seni 
ir ligoti. Abi valstybės neturi įpėdinių. Paskutiniu me
tu komunistai pradėjo rodyti daugiau aktyvumo Jugo
slavijoje, kur iki šio meto Tito juos gana vykusiai suval- 
dydavo. Svarbu, kas atsitiks Jugoslavijoje po Tito mir
ties? Tito pajėgė įvairias tarp savęs kovojančias komų> 
nistų grupes suvaldyti, bet kas jas suvaldys, kai Tito 
mirs? Panaši padėtis gali būti ir Ispanijoje. Dabarti
niu metu Ispanijoje laisvai važinėja Maskvos agentai. 
Čia didelės įtakos turi ir Portugalijos įvykiai. Atrodo, 
kad Portugalijoje, kariuomenė ir politinės grupės pajėgs 
komunistus pažaboti, bet kas. pažabos komunistus Ispa
nijoje, jeigu ten atsiras komunistams simpanizuojančių 
generolų. ;

Suvažiavusieji ministerial svarstė ir Suomijos klau- 
mą. Prezidentas Kekkonen pajėgė bendradarbiauti su. 
Sovietų Sąjunga ir išlaikyti nepriklausomą kraštą, bet 
niekam ne paslaptis, kad komunistai bandys pakelti gal
vas, kai Suomija neteks dabartinio prezidento. Sovietų 
Sąjunga panaudos kiekvieną progą įsikišti į Suomijos 
vidaus reikalus. Be šių klausimų, ministerial svarstė ir 
Berlyno klausimą, prie kurio komunistai ir toliau tebe
ieško priekabių, sprendimus vilkina. Konferencijos Šių 
problemų neišsprendė.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI ■
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

šaltoji upė Ižma gražiai rhi- 
vosi tarp aukštą savo krantų, 
tai šauniai, lygiai išsišakoji
muose sau plaukdama, tai 
triukšmingai šokinėdama per 
aukštus akmeninius slenksčius 
plaka baltąsias putas. Ties 
slenksčiais grakščiai planiruoja 
pilkosios žuvėdros. Bangų pa
plauti didžiuliai lapuočiai me
džiai, ties upe palinkę, šakni
mis įsikibę į rusvą molinį kran 
tų gruntą kovoja uė savo eg
zistenciją.

Tai šen, tei ten žaismingai 
telkšnojasi Sigas (tokia žuvies 
rūšis), parodydamas savo aki
nančiai blizgančius sidabro žvy 
nūs ir vėl į gelmes pasinerda-! 
mas. Paukščiai čiulba, iš me-] 
džio medin linksmai šuoliuoja 
rudosios voverės, siūbuodamos 
šlama aukštos nendrės — tai
ga gyvena savo normaliu pil
nu gamtos stichijos gyvenimu.

Čia žiūrint atrodo, jog pa
saulis sutvertas tam, kad ir vi
sas gyvenimas jame būtų toks 
pat gražus ir lenvas, kaip žu
vėdros skrydis, ramus, kaip 
žaliuojantieji miško medžiai, 
sveikas ir jėgingaš kaip taiga, 
bet pagal kaž kokį nesupran
tamą įstatymą, pasaulio žemė
je ne tik labai daug neteisy
bės skausmo, vargo ir skurdo, 
jet pati žemė gausiai aplaisty
ta žmogaus prakaitu, ašaromis 
ir krauju, kad tos pačios, pa
viršutiniai stebint taigos veš
liuose augmenų tankumynuo
se, slepiasi daugybė tragedijų, 
o aukšta žolė dengia tūkstan
čius niekeno nežinomų, neap
raudotų ir niekada neišaiškin- 
tinų, nekaltai žuvusių žmonių 
<apų, arba stačiai, žvėrių ap
graužtų, vėjo išgainiotų, saulės 
išbaltintų kaulų.

Sėdėdamas prie 
ant geltono smėlio 
ves. Mūsų gliseris

- plokščiadugnis, motorinis ne
mažas laivas), bukiuoju galu 
atsirėmęs į žviruotą krantą, 
stovėjo. Mechanikas Kirilas, 
apsukrus vyras, jau kurį metą 
darbavosi prie sugedusio mo
toro ir jokiu būdu negalėjo jo 
uždegimo sutvarkyti. Piktai 
keiksnodamas jis rėkavo ant 
flegmatiko senio Pachomyčo, 
asmeninio lagpunkto viršinin
ko Kazarino patarnautojo, ku
ris be kelnių iki kelių vande
nyje stovėdamas, abejingai ka
sė sau nugarą, protarpiais pa
gal reikalą tai plaktuką, tai 
raktą, tai bružuoklę meistrui 
paduodamas.

Apie du sieksniu nuo ma
nęs, ten kur baigėsi smėlis ir

ugniakuro 
viriau bul- 
(— tai —

prasidėjo Jauna švelnutė, gė
lėmis persipynusi žolė, atsigu 
lė pats Kazarinas — vieninte
lis taip mūsų laisvas pilietis. 
Riebus, truputį išpustais žan
dais, jis svaigo nuo bedarbės; 
gėrėjosi nuosava persona, sau
lės šiluma ir nuo “nėr kas 
veikti”, iš polegva klausinėjo 
manę:

— Pabėgęs buvai? '
— Buvau.
— Na, tai kaip,—nepavyko?
— Sugavo...
— Taip, broleli, pabėgti iš 

mūsų lagerio nelengvas reika
las — vieta parinkta tinkamiau 
šia: taiga, balos, taiga...

— Mušė tavę sugavę?
— Mušė. • <
— Taip ir reikia.
— Ar šautuvų buožėmis 

mušė?
— Viskuo mušė... ir buožė

ms! taipgi.
— Buožėmis — tai būna la

bai skaudu — mįslingai tarė 
Kuzavinas.

— Ar senai tu upeivis?
— Jau keturi mėnesiai.
— Keturi mėnesiai.
— O iš lagerio pabėgti dar 

kartą nesirengi?

— Kuriem galam man bėg
ti? Dabar jau nebėra pras
mės. Keturius metus atkalė- 
jau — beliko iš viso tik metai.

Kazarinas atvirto aukštiel
ninkas ir veidą uždengė nosi
ne skepetaite.

—. O juk būna visaip... — 
pasakė jisai.

— Pas manę buvo kalinys, 
taipgi buvęs studentas, atka- 
lėjo jis septynerius metus, pa
siliko jam tik vienas mėnuo 
kalėti in... pabėgo! Jis atsi
duso ir nutilo.

Pagal lagerio viršininko pa
vaduotojo" įsakymą šitą meitė
lį mes plukdėme į Pečorą 
(upė), kur jam, Kazarinui, bu
vo įsakyta “priimti” naują jū
romis iš Archangelsko atvy
kusį į Narjan-Mar kalinių eta
pą (grupę). — Keisti jūs, ka
liniai, žmonės, — vėl prašneko 
Kazarinas, — kaip su jumis 
besielk, jūs kaip /vilkai, vis 
miškan žiūrite. Aš, žinoma, 
suprantu: nelaisvės gyvenimas 
— nelinksmas gyvenimas, bet 
mes, viršininkai, jums pade
dam. .. šit, pavyzdžiui: tu esi 
Ji.alinys —- nusikaltėlis. Taip. 
O mes, štai, tave pasitikim ir 
paskyręs tave gliserio upei
viu. Tu vaikštai ir važinėji be 
sargybos, be palydovo... Tai, 
pasakyk: ar tu jauti, kad esi 
kalinys? — Visą laiką jaučiu, 
pilieti viršininke.

— Tai dėl ko g!, kodėl fiįi 
taip tu jauti, įdomu?

4- Visokie juk keleiviai ant 
gliserių pasitaiko — netiesio
giai atsakiau aš, stengdamasis 
prisiderinti prie viršininko to
no. — Štai tamsta, pąvyzdžjui, 
keleivis nieko sau, padorus, ne 
kenksmingas, nesikeikiate, su 
manimi, kaip su žmogumi kal
batės. .. Mano šūvis buvo tiks
liai apskaičiuotas: Kazarinas 
nusidengė veidą, atsisėdo ir 
maloniai nusišypsojo. — Aš tą 
vę laikau žmogumi ir mano 
patarnautoją Pachomyčą ir 
ir Kiriušką — mechaniką. Jūs 
visi esate žmonės.

— Taigi, taigi! — pritariau 
aš. — O yra kiti viršininkai, 
kurie turi kitą pažiūrą į mūsų 
brolį, kalinį...

— Taip, viršininkų yra viso 
kių, — su mano samprotavi
mu sutiko Kazarinas. — Su nu 
sikaltėliu reikia ypatingai elg
tis. Aš, štai, x jau penkioliką 
metų, kaip lageriuose ir kalė
jimuose darbuojuosi...

Kietai sutratėjo glicerio mo
toras, pasikardendamas taigoje 
daugiabalsiu aidu. Senis Pa- 
chomyč persigandęs nubėgo 
į kfantą, paslydo ir bemažako 
nesugriuvo. Kazarinas fiusijtlo 
kė, atsikėlė apsitęmpęJriibĖš- 
ką, vienu mostu (žestu) pa
taisė uniforminį diržą"SU brau
ningu ir išdidžiai pražygiavo 
į. gliserį. Aš nutvėriau, karštą 
katilėli su dar neišvirusiomis 
bulvėmis ir nusekiau Kazari- 
ną. Kirilas jau sėdėjo už vairo. 
Važiuojam į... Mažu greičiu
išplaukėme į upės vidurį. Ka
zarinas numetė ant laivo galo 
savo odinęykurtkg, atsigulė ir 
užsirūkė.

Pachomyčius, šokinėdamas 
ant vienos kojos movėsi kel
nes. Atsisėdęs ant dažytų griįi 
dų, aš skutau bulves. Išlygi
nęs gliserį, Kirilas paleido pil
nu gazų. Plonai uždainavo, pro
peleris išvystydamas greitį, lai 
vas truktelėjo ir perskirda
mas vandenį lygiais ruoželiais, 
stipriais pašoko.-, pirmyrh. #ėgo 
krantiniai krūmai ir nendrės, 
nusigandę pakilo ir ėmė aplink 
skraidyti paukščiai.

(Bus Žangiau) ;
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Dėl greitos radijo ir spaudos informa

cijos apie šį įvykį sužinojo ir Dennio tė
vai. Jie tuojau atsišaukė ir jiems, kaip ar- 
timiausiems jo giminėms buvo leista pasi
rūpinti ir jojo laidotuvėmis. Koplyčioje jį 
lankė daug smalsuolių, bet į kapus tepa- 
lydėjo tik vos trys automobiliai. Teismui 
išsprendus paveldėjimo teises Dennio tė
vų naudai, jie perėmė ir visą jo turto val
dymą. Norint sėkmingiau tvarkyti pavel
dėjimą jie iš pietinio priemiesčio persikė
lė į jo buvusį dangoraižį ir apsigyveno dvi
dešimt trečiame aukšte.

Taip nusprendė Dennio motina. Ji buvo 
truputį prietaringa ir manė, kad jie Jono 
kūną tik nuvežė į kapus, o jo siela pasili
ko senajame bute, kur buvo jo lobiai. Po 
policijos .apžiūros, išgabenus iš ten auksą, 
brangenybes ir vertybių popierius, jie du
ris tuoj užrakino. Jame pasiliko visi jo 
buvę baldai, rūbai, net nebuvo pakeltos 
langų užuolaidos. Likosi čia ir ta niūri 
prieblanda su puvėsių kyapu ir voratink
liais kambario kampuose. Niekas čia ir 
vėliau nepraverdavo šio dvidešimt antrojo 
aukšto durų, kad nesudrumstų Jono sielos 
amžinbs ramybės.

Paskendęs tuose apie dėdę prisimini

muose Dennis kelis kartus pravažiavo rau
donas gatvių.sankryžų šviesas. Jo laimei 
policijos akys nepastebėjo, ir niekas jo 
nesivijo. Jis buvo sustojęs vienoje degalų 
pardavimo stotyje, kad papildytų maši
nos kurą. Taip buvo paskendęs tuose svars
tymuose, kad pamiršo ir apsimokėti. De
galų pardavėjas tai priminė jam jau sė
dant į mašiną, įtartinai dar pažiūrėjęs, iyg 
jis skubėtų greičiau pabėgti kur nors pri
daręs piktadarysčių. Nuo užgulusių min
čių apie savo dėdę ir dabar jis dar negalė
jo atsipeikėti. Pradėjo lyg su savim dialo
gą, kas buvo per žmogus tas jo dėdė. Ieš
kojo pavyzdžių, sugretinimų su kitais to
kiais pat turtuoliais ir šykštuoliais.

— Žiūrėk — posmavo savo mintimis — 
kiti milijonieriai kol prasimušė buvo šykš
tūs ir dažnai sukti. Vėliau jie jau sau ir 
kiliems dažnai nebebūdavo tokie šykštūs. 
Jie lankė teatrus, pramogų vietas, pake
liaudavo ir paatostogaudavo. Karlais net 
siaubingai palaidai paūždavo. Daug yra 
žinoma atsitikimų, kada jie labdarai ir 
kultūros reikalams paskirdavo stambias 
sumas. Jiems rūpėdavo ir garbės reikalai, 
net mesdavosi į visuomeninę ir valstybinę 
veiklą. Viskas pas juos įrengta praban
giai, neaplenkiant ir paties meno vertybių. 
Jiems moterys nebuvo antraeilis reikalas. 
Jie mylėjosi, turėjo nuotykių su moteri
mis, vedėsi. O mano dėdės gvvcnimas bu
vo tvarkomas visai skirtingai:

Paskui perbėgo savo mintimis eilę ki

tų kategorijų ir niekur negalėjo rasti nė 
mažiausio panašumo į savo dėdę Joną. Dar 
prisiminė vieną laikraščiuose skaitj’tą ži
nią, kur buvo rašoma, kaip dėl pinigų go
dumo turtingas žmogus buvo pasivertęs 
valkata ir elgeta. Jis valkatavo gatvėse ir 
elgetavo. Buvo apiplyšęs, nesiskutęs, ne
turėjo pastovių namų, nakvodavo kur 
nors tarpduriuose, o vasaros metu po at
viru dangumi. Mito tuo, ką sarasdavo iš
mestą šiukšlių dėžėse. To originalaus tur
tuolio elgetos, kai ji pagalios užklupo mir
tis, rūbuose buvo surasta banke laikomi] 
santaupų knygutė, kurioje buvo įrašyta 
daugiau kaip penkios dešimtys tūkstančių 
dolerių ir surašytas testamentas, kad pi
nigus palieka savo sūnaičiui.

— Taigi, — samprotavo Dennis, — ir jo 
negalima sulyginti su mano dėde. Tas dar 
turėjo nors giminiškos meiilėš jausmą, o 
mūsų Jonui rūpėjo tik Viską sunaikinti, 
sudeginti.

UŽsidegęš cigaretę, jis vis dar analiza
vo Jono asmenybę. Jis net su pasibaisėji
mu mąstė:

—- Kokia tamsi, patdaptinga buvo jo 
siela. Jokio iš viso gailesčio, meilės žmo
gui, artimui. Rot kokia frttVo stipri jd va
lia. Reikėjo juk jam nugalėti i net įgimtą 
žmogui meilės jausmą moterims. Dėl go
dumo pinigui jis pats turėjo pasidaryti to
kiu atsiskyrėliu ir pats Niekados ir nė iš 
ko nesulaukdavo šilto žodžio. Jam juk rei-
kėjo pačiam save dvasiniai užmušti — nu-

žudyti, kad doleris būtų jo Dievas, tėvas, 
brolis, sesuo, draugas ir visas pasaulis. Tam 
doleriui jis sugebėjo pašvęsti visą savo gy
venimą ir jam paaukoti ir savąją žmoniš
kąją būtį. Tai toks unikumas žmonių pa
saulyje, kuris tikriausiai save būtų laikęs 
pilnai laimingu, jei ir pats būtų galėjęs 
pavirsti aukso gabalu. Bet kaip iš viso ga
lėjo gimti pasaulyje toks keistas žmogus ir 
dar mūsų kraujo giminėje...

Pagalios jis pajuto lyg nuovargį dėl tų 
taip įkyriai užgulusių minčių. Ėmė net 
pats savimi stebėtis.

— Ir ko aš taip įsikibau į jį ir jo gyve
nimą. Jis mirė, kam man besisieloti dėl 
jo palikimo. Ar dabar svarbu, kad jis bu
vo jį užkeikęs, nurėjo sunaikinti, ir jis 
atiteko mums prieš jo valią. Visa tai da
bar jau bereikšmiai dalykai. Jo turtas 
mums perduotas teisiškai. Būtų buvę ne
išmintinga atsisakyti . Mes nesame įparei
goti sekti jo elgesį. Galime tvarkyki jį, 
kaip mums ir visuomenei bus naudinga. 
Kokios nepagrįstos mintys man skverbiasi 
į galvą. Ar aš nemėgstu pinigų, nors ma
no kišenėje doleris ilgai ir nešyla. Kam 
man kvailioti ir neimti to, ką gyvenimas 
tuo keistu -atsitiktinumu mums yra davęs.

Nukratės degančios cigaretės pelenus 
Dennis net nusispiovė. Tuo pačiu laiku lyg 
dar didesniam jo savijautos palengvėjimui 
jo automobilis, pirktas jau iš dėdės paiakų, 
išniro iš centrinių gatvių. Jis pasuko prie-
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miesčio gatvėmis tiesiai į pietvakarinę dalį. 
Mėnuo jau buvo išplaukęs į mėlynasžvaigž 
dėtas padanges. Naktis alsavo stingstan
čia tyla, šaligatvių medžiai stovėjo, lyg 
sustingę sargybiniai. Ant jų žalių vešlių 
lapų žėrėjo dar nuo lietaus pasilikę van
dens lašai. Kai kur pakelėje dar matėsi 
nulaužtos medžių šakos ir buvo pribars
tyta daug žiedų ir lapų visoje gatvėje. Di
desniuose ir mažesniuose gatvės ir šalia jos 
esančiuose įdubimuose telkšojo vandens 
klanai, kuriuose atsispindėjo dangaus ži
buriai. Kur buvo didesnė vandens prilyta 
bala, atrodė dabar toje mėnesienos švie
soje, lyg čia būtų iš pačių padangių nukri
tę mėlyni lopai su žibančiomis žvaigždė
mis.

Tose priemiesčio gatvėse judėjimas bu
vo jau kaip apmiręs. Tesutiko vos tik ke>- 
lis pravažiuojančius automobilius. Nebu
vo nė žmonių, ir retai tepasimatė, kaiį> 
koks šešėlis pražingsniuojantis šaligatviu 
žmogus. Vienoje ir kitoje gatvės pusėje 
buvo išsirikiavę daugiausia vienaaukščiai 
gyvenamieji namai. Iš jų langų dar liejosi 
gelsva šviesa.

4

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį

NAUJIENAS



TĖLEP. PR 8-3Z23 - —

ML ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IB GERKLES UGGS
28M W. 63ri Btnet

VaJajjdds pagal Įpaitaruną.

ML K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GDUKOLOGINE CHIRURGIJA 

4449 So. Pulukl Rd. (Crewford 
Medical Building). TeL LU 54444 
Priima Užtintai pagal w»s»turima 

J«f neatafliepia. skambinu 3748C12

ML C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CH1RURGUA 
Telef. 4950533

Fex Vallay Medical Center 
MQ SUMMIT STRUT 

fcOUTl JL m-GIN4 ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisu: HEmlock 4-5849

OFISO VALANDOS:

ir šeštąd. tiktai susitariu.

DL PAUL Y. DARGU
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Medtelaw dlrtktorluz.
1938 S. Maniwim &L Wsstch«®t»r, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

ku antrą JeštadieuJ 8—3 vai 
TiU 542J727 irta 542-2728.

DR. W. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
4132 So. Kadžio Ava., WA 5-2470

Vilandw pagal susitarimą. Jei neat- 
< sffiepia, atanntrinti Ml 3-0001.

TEL: — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVĖCKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 Wift I03rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A V. JUČAS
T#U 561-4605 ir 4894441

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
OFISAI:

1002 N. WESTERN AVE.
(Prie ‘Western Ave. kampo)
5214 No. WESTERN AVĖ. ; -Į

; Valandos pagal susitarimą. ;

Ofise t»L: HE 44818
mddndlcs: PR 4-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS |
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie-į 
- pisis, ketvirtadieniais ir penkta

dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet 
Tik susitarus. v. 
Trečiadieniais uždaryta. _

X FRANK PU 
OPTOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2418 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tficrins akis Pritaiko akinius ir 

, • .. . “contact lenses”.
VU. pigai susitarimą. Uždaryta tree.

DU LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 63rd STREET 

VaL! antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ke tirta d. nuo 5—1 vaL vak.

Ofiso telef.: 776-2880 
. Mao>u rez. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

f»L PR 8-1223
OFISO VALu pimu. antrad.. trečiad. 
Ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po piety ir kitu laiku 

 pagal susitarimą.....

Y. Tvmasonis, M. D., S. C 
CHIRURGAS 

1454 WEST 71tt STREET 
Ofiįį NW-: HEmlOck 4-2123 
JtittM; Hlofii GI bion 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
nlandof skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia., tai telef, 'GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Sp*4iall pagalba kojomt 
(Arch Support*) ir L t

Or wfldBfe <fefe»

faL- 8—4 Ir 6—8. šeštadieniai
NL50 Welt Sled SL, Chleaoo III 

TeJofi: PReepeei

*Mk

UYWCS

Juodgalvių kirų 
antplūdis

Juodgalvis kiras (Larus mi
liutus Pali) yra mažiausias kirų 
būrio atstovas. Tai pietrytinių, 
kraštų gyventojas, dažnas Tur-

į kijoje, Afganistane, net iki Amū- 
, ro upės ir Ochotsko jūros, žie- 
jmoja Juodosios, Kaspijos ir Vi
duržemio jūrų pakrantėse. Juod
galvių kirų esama ir Pabaltijy. 
Estijoje peri Matsalu rezervate, 
Latvijoje pastebime pajūriniuo
se ežeruose. Lietuvoje gana re
tas paukštis, peri labai negau
siai ir nereguliariai.

Žuvinte juodgalvių kirų bū
na kasmet. Prieš antrąjį pasau
linį karą jie čia perėdavo, sudarę 
atskirą koloniją iš 20-30 lizdų. 
Paskui ėmė mažėti. Pastarai
siais metais juodgalviai kirai Žu
vinte peri labai negausiai: su
krauna 1-5 lizdus. Jie pasirodo

CRADINSKAS
PRIETAISAS 

KIEKVIENAI TV NUO TOLO 
VALDYTI

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998 
Sekm. ir tree, uždaryta.

a-

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

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAŠj

5525 So. Harlem Ava. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

S*.

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834

- -

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA -

R.ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

f ,

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.:'FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

■ Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30—, 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Telef.: HEmlock 4-2413

v

715° So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ELL. 60629

BOOST FIRES HURT 
. OUR FOREST ERLENDS

i paprastai pirmoje gegužes deka
doje. Lizdus krauna šalia juo
dųjų, upinių žuvėdrų kolonijų, 
prie ausuotųjų, juodkaklių kra
gų gyvenamųjų teritorijų. Kaž
kodėl labai nenoriai įsitaiso prie 
gausių rudgalvių kirų kolonijų, 
tik išimtinais atvejais glaudžia
si šalia savo stambesnių gentai
nių.

šių metų gegužės penktąją Žu
vinte buvo pastebėti pirmieji 
penki suaugę juodgalviai kirai. 
Sekančią dieną suskaičiuota apie 
dvi dešimtis. Vėliau jų nuolat 
gausėjo — visi laikėsi Bambenos 
upės deltoje ir 10 kvartalo alijo
simų aštrių plotuose, šalia juo
dųjų žuvėdrų kolonijos. Gegu
žės 17-tą dieną juodagalvių kirų 
skaičius jau viršijo 500. Iš jų 
65 procentai buvo margomis 
plunksnomis, pernykščiai paukš
čiai. Kirai būreliais pasklido po 
visą. ežerą: virš vandens pleve
no ties Epuše, Rago švendryne, 
Salos rajone. Gegužės aštuonio
liktą buvo sugauti trys juodgal
viai kirai; du suaugę ir vienas 
jaunas, pernykštis. Vienas su
augęs kiras buvo su žiedu: X 
075... Lengvas aliuminio žiede
lis buvo taip nusitrynęs, kad 
paskutinių skaitmenų neįmano
ma išskaityti. Įdomu, kokioje 
šaly ir kada paženklintas kiras!

Juodgalvių kirų masiškas ant
plūdis Žuvinte sutapo su staigiu 
atšalimu: gegužės vidury paros 
vidutinė temperatūra tesiekė tik 
plius 4-5 C. Kirai gaudė dar be- 
skraidančius mažus dvisparnius 
vabzdžius, kurių šiltomis dieno
mis ežere būna labai daug.

Po gegužės 18 dienos juodgal
vių kirų Žuvinte ėmė mažėti ir 
31 dieną jų neliko ■ nė vieno. 
Kruopščiai tikrinome visą 10 
kvartalą, bet nė vieno lizdo ne
radome. Neįtikėtinas dalykas— 
1973 metais Žuvinte dar neregė
tas juodgalvių kirų antplūdis, 
tačiau perėti nepaliko nė viena 
pora. Sprendžiant iš didelio jau
niklių skaičiaus, tai galėjo būti 
iš pietinių kraštų atklydę, besi
keičiančių ciklonų ir vėtrų veja
mi skrajūnai. Netikėtai gausiai 
pasirodę, kirai'dar paslaptingiau 
dingo.

Juodagalvius kirus Žuvinte 
pastebime kiekvieną pavasarį, 
tačiau rudenį jų dar neteko čia 
matyti. Vytautas Nedzinskas

Ir teismas klysta
Nuteistas nuo' 2 iki 8 metų 

kalėjimo už ginkluotą plėšikavi
mą tūlas piktadaris popieriams 
susimaišius per klaidą buvo iš
leistas iš Cook apskrities kalė
jimo.

Claudel Spencer, 26, gyv. 4037 
S. Federal st., policijai žinomas 
dar keliais kitais vardais, už plė
šikavimus nuteistas kėliais ter
minais kalėjimo po vėliausio teis
mo buvo grąžinamas į kalėjimą 
su palydračiu, kad grąžinamas 
į kalėjimą, bet grįžus į kalėjimą 
turėjo dokumentą, kad yra už 
25,000 užstatą paleistas. Tikra
sis dokumentas, kad Spencer grą
žinamas į kalėjimą, vėliau buvo 
rastas kalėjimo rekordų skyriu
je, o Spencerio niekur neberan
da.

Apskrities kalėjimo viršinin
kas yra negras, kuriam viršinin
kaujant vienų metų bėgyje iš 
kalėjimo pabėgo 35 kriminali
niai nusikaltėliai.

Kas tas Juozas Gaila?
P. Stravinskas savo Naujienų 

straipsniuose keliais atvejais 
pamini, kad iš kažktir atsiradęs, 
niekam iki šiol nežinottiaS as
muo Juozas Gaila taip biauriai 
užgaulioja ir niekina mūšų gar
bingus ir daug tautai nusipel
niusius asmenis, kaip dr. Zeno
ną Danilevičių, kan. Vaclovą 
Zakarauską ir kitus.

Nežinau iš.kur frontihinkai 
jį ištraukė, bet aš norėčiau getb. 
skaitytojus truputį su juo supa
žindinti, ties pažinojau jį Vokie
tijoje.

1950-tais metais, nian sugrį
žus iš Anglijos į Vokietiją, Diep-

holzo stovykloje jį radau. Mo kaip alkanas vilkas vaikščioda- 
e * * ė • e • * *!_ * * -kėši vietinėje gimnazijoje, kuri 
vėliau gavo Vasario 16 Gimna
zijos vardą. Tada jis buvo pas
kutinėse klasėse ir, rodos, 
Diepholze ją baigė. Jo tikra 
pavardė —- Gailevičius, Juozas 
Gailevičins. Matyt Amerikoje 
ją sutrumpino ir todėl dauge
liui gali būti nebeatpažįstamas.

Visada skaitydamas spaudoje 
apie J. Gailos “žygdarbius” LB 
vadovybėje, stebiuosi, kodėl jis 
buvo parinktas tam darbui? 
Staigiai, kaip yla iš maišo išlin
do ir atsirado LB Krašto Val
dybos pirmininko pareigose, 
štai kur Vilkas išlindo!

Paminėjau vilko vardą todėl, 
kad Diepholzo stovykloje jis jį 
turėjo. Gimnazijos mokiniai jį 
tik Vilku ir tevadino. Galimas 
dalykas, kad šią pravardę jis 
gavo dėl savo būdo, šiurkštus, 
visada paniuręs, nuleista galva,

NAUIIENAS

TEISININKAS

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

KAZIMIERA BRAZAS 
Gimusi Grubel

Anksčiau gyvenusi Brighton Parke, Čhicagoje
Mirė 1975 m. rugsėjo mėn. 20 dieną, 12:30 vai. po pietų, sulau

kusi 86 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Kaune.
Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Tony, marti Betty, 2 dukros — Kay Juras 

ir Bernice Andy; 5 anūkai ir 6 proanūkai, brolis Stanley Grublin, 
3 seserys — Sophie Mikulskį josios vyras Antony, Antoinette Waicek, 
josios vyras August ir Jusefa Rimkus su šeima, ir daugelis kitų gi
minių, draugų bei pažįstamų.

Velionė buvo mirusio Kazimiero Brazio žmona ir mirusio sūnaus 
Frank Brazas motina.

Kūnas bus pašarvotas pirmadienį, 1:30 vai. popiet Eudeikio — 
Gaidas -Damid koplyčioje, esančioje 4330 So. California Ave., Chica
go, Illinois.

Antradienį, rugsėjo 23 dieną 1:30 vaL popiet bus lydima iš ko
plyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Kazimieros Brazas giminės, draugai ir pažistami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekaė
Sūnus, dukros ir .giminės,

Laidotuvių Direktoriai Gaidas - Damid. TeL 523-0440.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
IlKšTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

Mirė 1975 m. rugsėjo 19 dieną, 12:00 vai. vidudienį, sulaukęs 83 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Raseinių aps., Kelmės mieste.

Amerikoje išgyveno 24 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Aleksandra Cipkienė su šeima, gyv. Balti- 

morėje, brolio dukterys — Liucija Petrikonienė ir Gražina Stankū
nienė su šeimomis, brolienė Elzbieta Laučienė, sesers duktė Juzė Ja
nuškienė su vyru Juofcu, gyv. Kanadoje.

/Lietuvoje liko- žmona Kazimiera, sesuo Elena Gorskienė; brolio 
sūnus Kvirinas Laucevičius, sesers sūnus MVytautas Urbonavičius ir 
jų šeimos bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2535 West 71st 
Street.

Antradienį, rugsėjo 23 dieną 10:00 vai. ryto biis lydimas iš ko1 
plyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Antano Laucevičiaus giminės, draugai ir pilžįstami nuo-' 
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 
tarnavilną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, sūnėnai, dukterėčios, sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald A. Petkus. Tel. 476-2345.

ANNA WEZALIS
Pateliūnaitė

Gyv. 7248 So. Hroy St., Chicago, IIL
AhksČiau gyveno Orient, Illinois

Mirė 1975 m. rugsėjo mėn. 19 dieną, 6:15 vai. ryto, sulaukusi 82 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Vilkaviškio aps.

Amerikoje išgyveno 73 metus.
Paliko nuliūdę: 4 sūnūs — John, Charles, Michael ir Edward, 

taip pat jų žmbnbs, 9 anūkai, 9 proanūkai ir kiti giminės, draugai bei 
pažistami. <

Velionė buvo mirusio a. a. John M. tWezalis našlė.
Priklausė SLA 260 kuopai. Sakia Apskrities klubui. Žemaičių Kul

tūros klubui. Našlių ir Našhlikių klubui. Upytės Draugiškam klubui, 
Brighton Parko Lietuvių Moterų klubui, Roselando Lietuvių Moterų 
klubui ir Žagarės klubui.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue. % t

Antradienį, rugsėjo 23 d. 10:00 vai. ryto bus koplyčioje pamaldos, 
o po jų bus išvežta į Detroit, Midi.

Trečiadienį^ 1:30 vai. popiet bus pamaldos Detroito koplyčioje, 
o po Jų bus lydima į Mt. 'Olive kapines Detroite. > 'r‘'* ? «

Visi a. a. Anna Wezalis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. . «

♦ Nuliūdę lieka:
Sunūs, marčios, giminės*

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE %8600.
M » I , IĮ. _______ _ - , -4 T--U,

gaidas
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50tb Ave, Cicero, Ill. PLOne: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDAUNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds M13A-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(tldiAwncz)

2424 WEST 6$th ŠTftfcET KEpuonc 1-lZld
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-441G

: YArdt 7-1911

ANTANAS LAUCEVIČIUS
Gyv..<3339 West 64 Street

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 
TeL; Y Ar ds 7-1741 - 1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

P. J. RIDIKAS
&54 £♦. HASTED STREET Phcn

■e

vb po stovyklą. ,
Atrodo, kad šis epitetas jam 

ir šiandien puikiai tinka. Kan
džioja kaip vilkas mūsų visų 
gerbiamus asmenis ir vilkiškais 
nagais drasko L. B. ir lietuvių 
vienybę.

Gerai p. P. Stravinskas paste
bėjo, kad už savo liežbvio ir 
vilkiškų dantų nesuvaldymą 
nukentėjusieji turėtų jį pa
traukti amerikiečių teismo at
sakomybei. - A, Skopas

WVMMVVVVWWWWVWWVWWWVVVWVVVVVWVVVVUVWVI-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Ieškokite gero, ne pikto, kad būtumėte gyvi". — Amoso 5:14.

• • e

Didžiausia šio laiko privilegija yra priklausyti prie Dievo šventėjų 
draugystės. Norint jstati į šitą draugystę reikia tikėjimo ir paklusnumo. 
Reikia taip pat pripažinti, kad Jėzus yra Dievo Avinėlis, pasaulio nuodė
mių nešėjas. Tokie ištikimi ir paklusnūs jo pasekėjai ateityje gaus gar
bę, šlove ir nemirtingumą. Dabar jiems priešinasi pasaulis, kūnas ir di
dysis priešas, šėtonas. Pasaulis negali suprasti kokių palaiminimu jau 
dabar gauna tie, kurie atiduoda Dievui savo širdį ir savo valią. Tik tik
rieji Dievo valkeliai turi savo širdyse ir gali gėrėtis Dievo ramybe, ku
ri perviršija Žmonių supratimą ir kurios pasaulis negali nei duoti nei 
atimti. f

. Visi žino, kad mirtis yra žiauri,Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra jnk 
ruski!? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

NAUJIENAS 
—- »Tūmm.Tfe——

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629. 

\ ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
V'rtSW^AWWWftWAM^WVWAWWAWW^WAWW^WW
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NOTARIATAS

buvo ve

PRIEŠ MOKSLO METUS

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

SKAITYK IR KITAJ PATARK

185 North Wabash Arenu* 
2nd Floor Chicago, Ill. 60601

LAIŠKO PERSIUNTIMO 
KAINA PABRANGINAMA

PERSONAL
Asmeny Ieško

kartos 
augusi 
Ji pui-

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 
į mėn. Prašo $50,000. Marquette Par-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

BUSINESS CHANCES 
Biznio Prof»

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

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI. TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO
TIKRĄ TIESĄ

— Jonas Talandis Washingto- 
ne buvo išrinktas Amerikos lie
tuvių respublikonų federacijos 
pirmininku.

$16.00, 
JAV vietose metami 
— 2-50. Užsieni uo
tą vilt? nemokamai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpubllc 7-1M1

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitoki blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

Nuosavybių savininkų 
susirinkimas

PAIEŠKOMA BRONĖ YNSIULYTĖ - 
REVENTIENĖ, vyras — Antanas Re- 
ventas gyveno Kauno apskrityje. Gar
liavos valsčiuj. Mastaičiu kaime, dir
bo Kauno Pieno Centre 
dejas. Prašau atsiliepti šiuo adresu 

Mrs. ANNA ŽEMAITAITIS.
12 WESTERMAN AVE.. 

SEYMOUR. CONN. 06483

NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. — MONDAY, SEPTEMBER 22, 197S

į Į Siunčiu--------------  dot Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

— Illinois respublikonų są
junga šių metų lapkričio 7 d. 
šaukia visuotiną' susirinkimą 
Hyatt Regency hotelyje, kur 
vyks Cook apskrities respubli
konų konferencija. Lapkričio 
8 d. tam pačiam hotelyje posė-. 
džiaus Lietuvių respublikonų 
Vidurio Vakarų apygarda.

SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS'

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

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

V. VALANTINAS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Tel. WA 5-2737 
— Tel. 254-3320

NEPILNAM LAIKUI reikalingas va
lytojas ir indų plovėjas restorane 

dienomis.
Kreiptis i Richardą Shlaustą. 

Tel. 925-1(778.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

By owner.
$67,000.

Phone 430-1733

PALOS HILLS 
Comer lot 101 x 217 improved 

By owner.
Phone 430-1733

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL 60609. Tel. VI 7-3447

— Amerikoje gimęs Vincas 
Alekna, naujieniečiams pažįsta
mo Juozo Aleknos sūnus, buvo 
nuvažiavęs į rusių pavergtą Lie
tuvą. Jis buvo Vilniuje ir Kau
ne vieną dieną. Jis prašė leisti 
jam nuvažiuoti į Panevėžį ir 
Smilgius, kad galėtų pamatyti 
tėvo ir motinos tėviškę, bet jam 
neleido. Jis parsivežė kelis lie
tuviškus laikraščius, bet juose 
teisybės nerado.’ Jis nustatė, 
kad daabrtinėje'Lietuvoje dar
bininkai labai mažai uždirba ir, 
jiems sunku verstis.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. • 
523-8775

— Illinois lietuvių respubli
konų iždininku išrniktas Vincas 
Kačinskas, o Irena Regienė iš
rinkta lietuvių moterų respubli
konų pirmininke.

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
VERTIMAI.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailisthuų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. '

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Mnney 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St^ Chicago, IIL 6060S

Jury liūtas Chester yra apjuostas balta juosta, kurioje įrengti įvai
rūs elektroniniai prietaisai. Jie padeda pakraščius saugojantiems 
specialistams nustatyti, kurioje jūros vietoje yra pats Chester, su 
kuo jis plaukioja, kaip giliai jis nusileido, kokia jo temperatūra ir 
kaip smarkiai plaka jo širdis. Kai Chesteris pasigenda skanėstu, įū- 
roje sunkiai pagaunamą, tai jis atplaukia į akvarijumą ir apsi

džiaugia specailiai paruošta žuvimi.

Washingtonas. — JAV Paš
tų valdyba oficialiai paskelbė, 
kad vienos uncijos svorio 1 kla
sės laiško, dabar 10 centų, per
siuntimo pašto ženklelis nuo 
ateinančių Kalėdų (kaštuos 13 
centų, o oro paštu laiško per
siuntimas kaštuos 17 centų. At
virutės persiuntimas kaštuos 10 
centų; special delivery, dabar 62 
centai, kaštuos dvigubai, tai yra 
$ĮĮ20; registruoto laiško per
siuntimas dabar 95 centai, o ne
tolimoje ateityje kainuos 1 dol. 
90 centu.

— 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.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
MARIA NOREIKTENė — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

— Nijolė ir Antanas Mackevi- 
čiai, augę ir mokslus ėję Ameri
koje, galbūt daugiausiai yra 
pasitarnavę informacijai apie 
Lietuva ir lietuvius, išnaudoda- 
mi savo asmeniškas pažintis ir 
parodydami asmenišką iniciaty
vą. Jų pastangomis ir dalyva
vimu Lietuva ir lietuviai keletą 
kartų buvo paminėti — TV 5 ir 
TV 7 specialios paskirties pro
gramose. Jie jau senai suprato 
informacijos ir viešosios opini
jos reikšmę, taip pat prisidėję 
prie jos ugdymo, iškeldami In
formacijos seminaro lektoriams 
bei dalyviams ir rengėjams pui
kias vaišes Jaunimo centre. Ni
jolė yra mokytoja vienoje aukš
tesnėje mokykloje, taip pat AL 
Montessori d-jos pirmininkė. 
Antanas ir Nijolė Mackevičiai 
yra savininkai žinomos Brigh
ton Bakery lietuviškų gaminių 
kepyklos, 2457 iW. 46 Place, 
Brighton Parke. Naujienų va
dovybė ir pikniko rengėjų ko
misija jiems dėkoja už dova
notus rudens piknikui gaminius.

— Bruno Subačius iš Chica
gos pietvakarių yra išstatęs ta
pybos kūrinius Scottsdale bib
liotekoje, 4001 W. 79 St. Meno 
dalykus bei tapybą jis studijavo 
Lietuvoje ir Vokietijoje, Ameri
kon atvyko 1956 m. Tai pirmo
ji B. Subačiaus darbų paroda, 
kuri bus visą rugsėjo mėnesį.

— Chicago Lawn Biblioteka, 
6120 So. Kedzie Ave., skelbia 
viešą atliekamų knygų išparda
vimą savoje skaitykloje spalio 
3 ir 4 Id. nuo 10 ryto iki 4 vai. 
popiet. Kietais viršeliais kny
gos bus parduodamos po 25 c., 
o minkštais viršeliais -po 10 
centų. Keletas enciklopedijos 
komplektų bus parduota iš var
žytynių.

— Edvardas Mankos iš Mar
quette Parko apylinkės gavo 
1-mą premiją iš Midwest Gar
den d-jos už išstatytus ypatin
gos rūšies jurginius šiemetinėje 
parodoje. Tokią pat premiją 
gavo Klemas Mankus iš Gage 
Parko. Tos draugijos Marquet
te Parko skyriaus iždininkė yra 
Valeria Jurgaitienė.

— Antradienį, rugsėjo 23 die
ną 10:55 vai. ryto prasidės ru
dens sezonas. Daugelį gražūs 
rudens vakarai romantiškai nu
teikia.

90 mėty gražuole
QUINCY, ILL. — Elisabeth 

Barret iš Silvas, Ill., “Ms. Nur
sing Home” titulo ■ konkursą 
laimėjo, kas yra lygu Ulinojaus 
“grožio karalaitės” titului. Mrs. 
Barret yra 90 metų amžiaus. 
“Karalaitės dvaro” damomis iš
rinktos Ethel Gatres 87 metų ir 
Mary Love 82 metų amžiaus. 
Konkursą organizavo Illinois 
Sveikatos Globos Draugija ,kuri 
globoja 300 slaugymo namų se
neliams.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

! — Tradicinis Operos balius, 
pradedant mūsų Operos veiklos 
dvidešimtmetį, bus lapkričio 
22 d., 8 vai. vak., Tautiniuose 
namuose. Prašome iš anksto 
rezervuoti savo laiką Operos 
baliui. Baliaus metu bus meni
nė programa, traukiamos lai
mingosios dovanos, kurios per
nai sukėlė dideli susidomėjimą. 
Baliaus pelnas bus, skiriamas 
lietuviškų operų pastatymui atei
nantį pavasarį.

rių di-ikusijų nebuvo. Revizijos 
komisijos pranešimas buvo dau
giau valdybos posėdžių protoko
lų ir parašų įvertinimas.

Atsistatydinus valdybai iš pa
reigų, buvo statomi kandidatai j 
ir renkama nauja valdyba ir re
vizijos komisija.

Prieita prie klausimų ir su
manymų. Kalbėtojas nuolatinis. 
Surinkęs metų įvairių straipsnių 
žodžius ir pagražindamas, pylė 
juos oponentui. Iš susirinkimo 
bandyta imituoti teismo proce
są, dalyvaujant nariams ir sve
čiams. Pasiūlą— susirinkime 
kalbėti viską, bet nekelti spau
doje." Užuominos aiškios. Bai
giant savo gražią kalbą prieita 
prie to, kad spaudoje netinka ir 
rašyti užbaigimą.

Po susirinkimo toje pat salėje 
8 vai. valdybos pastangoms bu
vo suruoštas linksmas tradicinis 
pobūvis. Pobūvy dalyvavo apie 
80 asmenų. Pobūvis baigtas jau
kioj ir linksmoj nuotaikoj.

J. Girdžiūnas

Prezidiumo pirmininkas per
skaitė valdybos patiektą susirin
kimui darbotvarkę, kur vienam 
nariui pageidaujant vienas jos 
punktas buvo sukeistas kitu. 
Perskaitytas praeito susirinki
mo protokolas, valdybos pirmi
ninkas padarė metinės veiklos 
apyskaitą, o kasininkas — ka
sos stovio pranešimą, dėl ku-

— Illinois Universitetas Cham 
paign - Urbanoje šiemet sulau
kė rekordini studentų skaičių. 
Rudens semestran užsiregistra
vo šie studentai iš Chicagos 
pietvakarių: Neringa Ajnbrozai- 
tytė, Michael Barkus, Vincentas 
Brizgys, Thomas Čaplis, Dalia 
Čepėnaitė, Debra Dargentis, Ar
vydas Grybauskas, Ingrida Ja- 
nonytė, Angela Kouchis,- Sandra 
Kuprėnaitė, Marija Kuzmickai
tė, Jay Ličkus, Christine Mino- 
tis, Vytautas P. Norvilas, Fran
ces Pocius, Ronaldas Rudokas, 
Vytautas Rupinskas, Nadina Se
bastian, Ričardas Shimkus, Kim 
Stasukaitis, Paulius Skukas, 
Janice Stasila, V. K. Strasevi- 
čius, Martin Urba ir Philip Ur- 
nežis.

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

kos vėl tapo Naujienų skaity
toju.

— Algirdas Budreckas su 
žmona išvyko mašina porai sa
vaičių atostogų į Miami, bet ap
lankys ir kitas Floridos lietuvių 
apylinkes.

JUBEIEJIW METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOjs Pemet ynėjo 50 meti?. 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 pavergtą lletuvią laisvę, 
n ei d am o s ir nesidėdamos } sandėrius su okupantais ar jn Igaliou-

NAUJIENOS palaiko visas lietuvią demokratines grupes, Ją bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja, tyliąją lietuviu daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos, ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems ioomios, 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 Jubiliejiniu metu proga 
ikelbdama 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, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlogoje Ir K«nado|« metams — $30.00, pusei metų 

trims mėn. — $850, vienam mėn. $3.00. Kitose 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn.

— S31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Rugsėjo 6 4. 5 vai. vak. Lie
tuvių namuose turėjo įvykti vi
suotinis, UP ir apylinkės Lie
tuvių Nuosavybių Dr-jos, narių 
susirinkimas. Nesusirinkus lai
ku kvorumui, po vienos valandos 
susirinkimas buvo pradėtas. Su
sirinkimą pradėjo vald. pirm. J. 
Girdžiūnas, pristatydamas susi
rinkimui 6 naujus narius ir pa
kvietė į prezidiumą p. Bumelį — 
pirmininkauti ir p. Bigelį — se
kretoriauti.

-r— Ponia Sofija Best, Dow
ners Grove, Ill., išsikėlė gyventi 
iš Chicagos į šį puikų priemies
tį kartu su savo mielu tėvu’Jo
nu Šakaliu. Jis naujoje vietoje 
pirmiausiai pasigedo Naujienų, 
kurias pirkdavo krautuvėse. 
Ponia Best jas jam vakar užsa
kė telefonu, o šiandien jas jau 
atnešė paštininkas. Ji pareiškė, 
kad jos tėvelis J. Sakalis iš visų 
lietuviškų laikraščių labiausiai 
mėgsta Naujienas, nes jos atsto
vauja visus Amerikos lietuvius 
ir išreiškia jų nuomonę.

— Frank Kybartas iš Mar- 
Quette Parko apylinkės išvyko 
į Holy Family vilą Orland Par
ko apylinkėje. A. Matuliūnas iš 
Hamiltono išvyko į Victoria 
Fishing Glen, Ont.

— Ponia Betty Kniukšta iš 
Marquette Parko apylinkės, te
lefonu užsisakė Naujienas vie- 
neriems metams. Iki šiol ji 
pirkdavo jas platinimo vietose 
paskirais numeriais. Naujoji 
mūsų prenumeratorė 
Kniukšta yra antrosios 
lietuvaitė, gimusi ir 
Naujienų kaimynystėje.
kiai kalba lietuviškai ir yra iš
laikiusi visus geruosius lietuvių 
bei Amerikos lietuvių papro
čius. Malonu ją turėti skaity
tojų ir rėmėjų draugystėje.

— Kazys Motušis, Los Ange
les, Cal., po ilgesnės pertrau-

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.

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

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauia elektra, alumin. langai. 
$15.000 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 miegamieii. 2 vonios, kar
petai. beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdu 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 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante. naujas gazu šildvmas. ‘ Geras 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

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

VALDIS Y '
REAL ESTATE

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

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pe-s vieninteli
Uetuvi kalUninką

Chicago je
•^įkNORMANĄ
dPjKS^URŠTEINĄ

263-5826

677‘34S9 
(buto)

BIPHT. NTTOMAVTMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ TR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS. .
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554 7

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE '




