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Sovietai turi daugiau branduoliniy rakety
LONDONAS. — Tarptautinis Strateginių Studijų institutas 

Londone paskelbė raportą apie pasaulio karinę padėtį—The Mi
litary Balance 1971-72”. Raporte sakoma, kad Sovietų Sąjunga, 
matyt, pasiekė savo planuotą strateginių raketų lygį, nes sulėti
no naujų raketų lizdų statymą. Institutas apskaičiuoja, kad so
vietai dabar turi 1,510 tarpkontinentinių raketų, kada Amerika 
turi -1,054. Amerika nedarė pastangų per praėjusius metus di
dinti raketų skaičiaus, tačiau turimieji “Minuteman 1” raketų 
užtaisai yra pakeičiami “Minuteman 3” užtaisais.

Raporte nurodoma, kad nau
jos raketų galvos turi po tris į 
atskirus taikinius skrendančius 
sprogstamuosius užtaisus — 
branduolines bombas. Iki 1975 
metų tokių daugiagalvių raketų 
Amerika turės 500. Tuo bus 
padvigubintas Amerikos raketų 
smogiamasis pajėgumas.

Amerika kariuomenėje turi 
2.7 milijonus vyrų, nors dar tik 
1968 metais ji turėjo 3.5 milijo- 

' nūs. Sovietų Sąjungos kariuo
menė padidėjo iš 3.1 milijono 
iki 3.4 mil Europoje sovietai 
turi vietoj anksčiau buvusių 26 
divizijų 31. Amerikos kareivių 
skaičius Europoje sumažėjo iš 
1962 metais buvusių 434,000 vy
rų iki 300,000.

Varšuvos pakto valstybės tu
ri 2,500 daugiau karo lėktuvų 
už Nato valstybes, kurios teturi 
tik trečdalį komunistinių val
stybių turimų tankų.

Pernai padidėjo ■_ Beveik visų 
pasaulio valstybių- išlaidos gy- 
nybos reikalams, daugiausia gy- 
hybai" išleidžia Egptios—19,6 % 
savo visuminio gamybinio pro
dukto ir Izraelis, kuris išleidžia 
net 26.5%.
:■ Nors sovietai per praėjusį de
šimtmetį pasisatė daug karo lai
vų,'Nato valstybės pastatė jų 
daugiau už Varšuvos pakto val
stybes.- Nato valstybės pastatė 
196 naikintuvus ir fregatas, o 
Varšuvos Pakto pastatė 114. 
Komunistai pastatė 50 naujų po
vandeninių, atomine energija 

. varomų, laivu, o Nato valstybės 
•— 45 laivus.

Dr. William Kintner, Phila- 
delphijos Užsienio politikos Ty
rimu Instituto direktorius kon
greso komitete įspėjo neatsilik
ti nuo sovietų raketų statyboje. 
Jis nurodė, kad vykstant SALT 
deryboms dėl raketų apribojimo 
sovietai! smarkiai padidino savo 
puolamųjų raketų skaičių. Ame
rika gali atsirasti tokioje padė- 

’ tyje, kad prezidentas, krizei įvy
kus, turės arba nusileisti sovie
tams arba įsakyti pirmas pulti 
Sovietų. Sąjungą, nes Amerika 
jau nebeturi atbaidančios nuo 
pirmo puolimo atominės jėgos 
persvaros.

Doleris plaukia Į 
britų bankus

LONDONAS. — Britanijos 
centrinis bankas sumažino ban
kų mokamas palūkanas iš 6% 
iki 5%. Tuo norima sustabdyti 
dolerio įplaukimą į Britaniją. 
Norima sustabdyti britų svaro 
kilimą santykyje su doleriu.

Britų vyriausybė paskelbė, 
kad per rugpiūtį mėnesį Brita
nijos aukso ir užsienio valiutos 
įplaukimas siekė 1.56 bilijonus 
dolerių. Sumokėjus visas to 
mėnesio skolas, valiutos ir auk
so atsargos padidėjo 937 milijo
nais dol. Britai nesiekia rezervų 
didėjimo, nes tai apsunkintų 
britų eksportus.

SAIGONAS. — Pietų Viet
name 11 politinių ir religinių 
grupių ragina prezidentą Thieu 
atšaukti rinkimus, kuriuose jis 
vienas liko kandidatu. Iš viso 
jau 19 organizacijų, jų tarpe 
galinga budistų bažnyčios gru
pė pasisakė prieš rinkimus. 
Thieu atsakydamas atleido po
licijos viršininką ir paskyrė 
naują, sau ištikimą. Sakoma, 
kad ir kariuomenės vadų tarpe 
daug generolų nepritaria Thieu 
politikai. Į

HOUSTONAS. — Amerikos 
Legijono konvencijoje buvo iš
rinktas naujas organizacijos 
vadas John Geiger, architektas 
iš Des Plaines, UI.

WASHINGTONAS. — Sen. 
Proxmire. pareiškė, kad prezi
dentas Nixonas ateinančių me
tų rinkimuose kandidatu į vi
ceprezidentus gali pasirinkt ne
grą senatorių _ Edw. Brooke iš 
Massachusetts.

PITTSBURGHAS. — Ame
rikos žydų sionistų suvažiavi
mas ragina prezidentą Nixona 
spausti arabus, kad jie tiesiogi
niai derėtusi su Izraeliu, spaus
ti sovietus, kad tie nebeduotų 
arabams ginklų ir išyežtų savo 
karinį personalą Egipte.

JERUZALĖ. — Miesto cent
re buvo rasta nesprogusi gra
nata, padėta prie įėjimo į ka
vinę.

LOS ANGELES. — Vienas 
Kalifornijos respublikonas po
litikas pasiūlė, kad užšaldžius 
kainas ir algas prezidentas Ni
xonas turėtų parodyti pavyzdį 
ir susimažinti alga bent 25,000 
dol.

KASSELIS. — V. Vokietijo
je tavernoje susimušė 50 ame
rikiečių kareivių ir 20 vokiečių 
policininkų. Niekac rimtai ne
nukentėjo.

REDWOOD CITY. — Viena 
netekėjusi Kalifornijos mergi
na padavė į teismą savo dakta
rą ir jo prirašytų piliulių “nuo 
pastojimo” gamintojus, patiek
dama 350,000 dol. ieškinį. Ji 
naudojo gimdymų kontrolės ta
bletes, tačiau po kinio laiko pa
gimdė kūdikį.

Atidaryta telefono 
linija su Kinija

NEW YORKAS. —Amerikos 
Telefono - Telegrafo bendrovė 
patvirtino žinią, kad tarp Ame
rikos ir Kinijos vėl atidaryta 
telefono linija, einanti per Ja
poniją. Už trijų min. pasikalbė
jimą reikės mokėti 12 dol., sek
madieniais — 9 dol. *

Tiesioginis telefono ryšis su 
Kinija buvo panaikintas Kini
jos 1968 m. lapkričio mėnesį. 
Visi bandymai tą ryšį atgaivin
ti būdavo Kinijos atmetami. 
Pagerėjus santykiams buvo at
statytas ir telefono susižinoji
mas.

Britu princesė Anne, neseniai suėjusi 21 metus, viršuje plaukia jū
roje su "snorkel0 aparatu. Apačioje ji apsupta vaiku Škotijos vai

ky prieglaudoje.

SOVIETŲ SPAUDA IŠKELIA TAIKIAS
ROGERS KALBOS HOUSTONE WAS

MASKVA. — Valstybės sekretorius Rogers antradienį pa
sakė kalbą Amerikos Legijono suvažiavime Houstone. Ta kalba 
Amerikos spaudoje buvo tik trumpai paminėta,( kai tuo tarpu 
•Maskvoje abu didieji laikraščiai “Pravda” ir “Izvestija” įsidėjo 
600 žodžių ilgus straipsnius, pakartodami tas Rogers kalbos vie
tas, kur jis kalba apie Amerikos-Kinijos santykius ir kur paliečia 
santykius su sovietais.

Sekretorius Rogers savo kal
boje pasakė, kad kalbėdama su 
Kinija, Amerika nenori nutrau
kti savo dialogo su Maskva. Tuo 
Rogers norėjo išsklaidyti sovietų 
rūpesčius dėl prezidento Nixono 
kelionės į Kiniją. Nors sovietų 
valdžia dėl tos kelionės Ameri
kos vyriausybei jokių klausimų 
nestatė, tačiau sovietų spaudoje, 
o ypač Rytų Europos sateliti
nių valstybių spaudoje ta kelio
nė sukėlė daug spėliojimų ir 
rūpesčių, kad Amerika susitars 
su Kinija sovietų sąskaiton.

Charakteringa, kad sovietų 
laikraščiai, perduodami Rogers 
kalbą, šį kartą atsisako prieš 
Ameriką nukreiptos polemikos. 
Pabrėžiama ta Rogers kalbos 
vieta, kur jis iškelia strateginių 
ginklų apribojimo derybas su 
sovietais Suomijoje ir kur Ro
gers pamini Europos saugumo 
konfeernciją, kuri galinti įvykti.

Patyręs sovietų skaitytojas iš 
šių Rogers kalbos citatų ir iš 
piktos polemikos stokos gali pa
sidaryti išvadą, kad Amerikos 
— Sovietų Sąjungos santykiai 
yra susitaikymo kelyje. Sovietų 
spaudos puolimai prieš Kiniją 
tęsiami toliau, puolimai prieš 
Ameriką beveik visai sustojo.

Keli sovietų “Pravdos” strai
psniai iškėlė paskutinėmis sa
vaitėmis Maskvos norą draugiš
kai sugyventi su Amerika.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos parama užsienio šalims 
bus sumažinta 118 milijonų 
dolerių.

VĖLIAUSIOS žinios
♦

♦ šiaurinėj Airijoj buvo nu
šautas policininkas ir Belfaste 
žuvo nuo teroristų mažametis 
vaikas. Sprogo dar kelios bom
bos.

♦ Pietų Vietnamo viceprezi
dentas Ky pareiškė, kad jo tiks
las yra “sunaikinti prezidentą 
Thieu”.

♦ Valstybės sekr. Rogers pa
gyrė Berlyne pasirašytą naują 
sutartį. Kinija turėsianti įstoti 
į Jungtines Tautas. Amerika 
greit paskelbs ar ji rems Kini
jos įsileidimą į Saugumo Ta
rybą.

*■ Sovietų politikos žurnalas 
“New Times” puola Kiniją, va
dindamas ją šovinistine, milita
ristine, oportunistine.

-*■ Atominės Energijos Komi
sija pradėjo peržiūrėti 96 elekt
ros jėgaines, kad jos derintųsi 
su oro ir vandens teršimo nuo
statais.

-* Rugpjūčio mėn. Amerikoje 
buvo 6.1% bedarbių.

♦ Indijoje ir Pakistane potvy
niai iš namų išvarė 14 mil. gy
ventojų. Prie Kalkutos vėl pra
sidėjo choleros epidemija.

♦ Ateinanti penktadienį į So
vietų Sąjungą važiuoja Duke 
Ellingtono orkestras, kuris ga
stroliuos 5 savaites ir duos 20 
džiazo koncertų Leningrade, 
Maskvoje, Minske, Kijeve ir Ro
stove.

i Mirė HoHywoodo 
“mielasis sukčius”
LOS ANGELES. — “Myli

miausias HoHywoodo prisime- 
tėlis,” Jo imperatoriškoji dide
nybė, princas Michalaš Aleksan- 
drovičius Dimitrijus Obolenskis 
Romanovas mirė sulaukęs 79 
metų. Jis buvo savininkas kelių 
“Romanoff” restoranų, turėjęs 
daug draugų filmų žvaigždžių 
pasaulyje.

Amerikos imigracijos įstaigų 
žiniomis “princas” buvo gimęs 
Vilniuje, Lietuvoje ir buvo at
vežtas į Ameriką 6 metų am
žiaus. Čia jis 4 metus buvo 
stumdomas po vaikų prieglau
das. Būdamas 19 m. jis išvyko 
laivu į Britaniją, darbu užsi
mokėdamas už bilietą. Į Ameri
ką jis grįžo- jau kaip “grafas 
Gladstone”.

Paryžiuje Romanoff atsirado 
1919 m. ir tuoj pasivadino caro 
Aleksandro III-jo sūnumi, rusų 
princu. Toks jis .1922 m. grįžo 
į Ameriką. Laikraščiams jis pa
sakojo apie savo gyvenimą Ru
sijoje revoliucijos metu ir apie 
laimingą pabėgimą nuo bolševi
kų. Harvardo universitetui jis 
sugalvojo istoriją apie jo mok
slo dokumentus, dingusius re
voliucijos liepsnose. Pabuvęs 
trumpai. universitete, jis buvo 
išaiškintas ir išmestas.

Romanoff pasirodė Holly- 
woode kaip patarėjas, filmuose 
apie gyvenimą Rusijoje, čia jį 
globojo turtingos našlės, kol 
vėl paaiškėjo jo melagystės. Jis 
buvo ištremtas į> Prancūziją, 
kur už suktybes sėdėjo kalėji
me. Grįžęs atgal į Hollywooda, 
Romanoff, turtingų filmų mag
natų padedamas, atidarė garsų 
restoraną, kuriame linksminosi 
filmų žvaigždės. Gyvenimo ga
las vilniečiui Romanoffui buvo 
prabangus, malonus, rašant 
gyvenimo atsiminimus. Jo at
sisveikinimą organizuoja Frank 
Sinatra ir kiti draugai.

Princo Romanoff įsitikinimu, 
reikia elgtis ir rengtis kaip 
princui, tada žmonės princu ir 
laikys.

Tanzanija puola 
Ugandos kaimus

NAIROBI. —Uganda paskel
bė, kad Tanzanijos karo lėktu
vai bombardavo vieną Ugandos 
kaimą ir padarė jam nuostolių. 
Tanzanija tą žinią paneigia. 
Britų komonvelto sekretorius 
pasiūlė tarpininkauti abiejų 
valstybių nesutarimuose. Ugan 
da tą pasiūlymą priėmė, bet 
Tanzanija — atmetė.

Blogi santykiai ir pastarųjų 
kelių savaičių kovos prasidėjo 
sausio 25 d., kada Ugandos ge
nerolas Aminas nuvertė prezi
dentą . Obote. Tas apsigyveno 
kaimyninėje Tanzanijoje ir ši 
nepripažino naujos Ugandos 
valdžios, vadovaujamos prezi
dento Amino.

Skrenda “Lima 18”
MASKVA. •— Sovietai trum

pai pranešė, kad į mėnulį skren 
da dar vienas be įgulos erdvė
laivis "Luna 18”. Paskutiniai 
du tokie erdvėlaiviai buvo, so
vietų žiniomis, nusileidę ant 
mėnulio. “Luna 16”, pasiėmusi 
mėnulio smėlio, pakilo ir sugrį
žto į žemę, o “Luna 17” paliko 
mėnulyje automatinį automobi-

TRYS ARABŲ ŠALYS NUBALSAVO
STEIGTI VIENĄ 58 MIL. VALSTYBĘ

KAIRAS. — Egipto, Sirijos ir Libijos gyventojai priėmė 
savo vyriausybių pasiūlymą įsteigti visų trijų federaciją. Egipto 
vidaus reikalų ministeris Mamdouh Salem paskelbė, kad balsa
vo 7,776,837 asmenys, iš jų 99.95% pasisakė už federaciją, tik 
3,404 egiptiečiai balsavo prieš, o 2,471 kortelė buvo sugadinta. 
Sirijoje federaciją priėmė 96% balsuotojų, o Libijoje — 98%.

Pasirašyta nauja 
Berlyno sutartis

BERLYNAS. — Daug užsie
nio korespondentų ir televizijos 
kamerų susirinko stebėti Berly
no susitarimo pasirašymo cere
monijų, tačiau jos buvo netikė
tai atidėtos. Susitarimo doku
mentai buvo surašyti anglų ir 
rusų kalbomis. Kada reikėjo tą 
tekstą išversti i vokiečiu kalba, 
atsirado ginčų tarp rytų ir va
karų vokiečių. Vakarų Vokieti
ja reikalavo, kad vertimai būtų 
vienodi, vartojant tuos pačius 
žodžius rytų ir vakarų tekstuo
se. Atsirado ginčų dėl kai kurių 
išsireiškimų.

Sutarties pasirašymo atidėji
mas buvo laikinas ir ji buvo 
vakar pasirašyta. Suvėlini- 
mas sukėlė kurjerių važinėjimą 
iš Vakarų Berlyno į Rytų ir te
lefoninius pasikalbėjimus su: 
Washingtonu, Maskva, Pary
žiumi ir Londonu.

Stebėtojai nurodo, kad legą- 
linė vokiečių kalba yra labai 
sudėtinga ir sunki. Komunisti
nė Rytų Vokietija sutarties 
tekstą išsivertė sau politiniai 
pageidaujama prasme. Bonos 
delegatai pareikalavo pakeisti 
kai kuriuos žodžius, kad ateity
je nebūtų jokių neaiškumų.

Amerika neįleidžia 
airio maištininko

NEW YORKAS. — Grupės 
airių demonstruoja New Yor
ke, protestuodamos prieš slap
tos Airijos Respublikos armi
jos vado sulaikymą. Valstybės 
departamentas atšaukė Joe Ca
hill vizą ir antradienį imigraci
jos pareigūnai turės nuspręsti 
ar Cahill gali pasilikti Ameri
koje, kur jis norėjo išbūti mė
nesį laiko.

Valstybės departamentas ne
slepia, kad Cahill sulaikytas ir 
laikomas imigracijos įstaigos 
bendrabutyje, kuris saugomas 
policijos, Britanijos vyriausy
bei pareikalavus. Britai ir šiau
rinės Airijos vyriausybė seniai 
gaudo Cahill, laikydama jį at
sakingu už š. Airijoje vykstan
čius neramumus. Cahill yra 
britų valdžios “paieškomas as
muo nr. 1”.

Imigracijos įstaiga aiškina, 
kad Cahill 1942 m. buvo nuteis
tas už britų policininko nušovi
mą ir sėdėjo 7 metus kalėjime, 
kaip toks jis nepageidautinas 
Amerikoje net ir su laikina 
svečio viza. Cahill atvyko Ame
rikon parinkti iš Amerikos ai
rių pinigų savo slaptos airių 
armijos ginklams pirkti.

Įsteigtos trijų šalių komisi
jos naujiems pinigams, vėlia
vai, himnui sugalvoti. Federa
cija vadinsis Arabų Respublikų 
Federacija. Naujas Egipto pa
vadinimas bus Egipto Arabų 
Respublika.

Atskiros federacijos narės 
turės suverenines teises. Ne
bus vieno premjero. Adminis
travimo klausimai bus spren
džiami pamažu ir atsargiai. Di
delis dėmesys bus skiriamas 
ekonominiam koordinavimui.

Federacija turės vieną kari
nę vadovybę, kuri turės galią 
siųsti kariuomenės dalinius, 
kur jų reikia gynybai nuo išo
rės priešų ar raminant revoliu
cijas ir sukilimus viduje. Vy
riausia federacijos valdžia bus 
trijų prezidentų taryba, kuriai 
iš eilės vadovaus jų vienas. La
bai svarbius klausimus apta
riant, sprendimas turi būti 
vienbalsis.

Arabų Respublikų Federaci
jos ideologija yra skelbiama — 
demokratinis socializmas. Į fe
deraciją ateinančiais metais 
žada įstoti ir Sudanas. Tada 
valstybė turės 58 milijonus gy
ventojų. Karimu požiūriu fede
racija turi milijoną kareivių, 
tūkstantį lėktuvų ir 2,500 tan
kų. Federacijos centras bus ne
toli Kairo, Heliopolio mieste, 
Egipte. Visos trys federacijos 
valstybės turės savo atskirus 
atstovus Jungtinėse Tautose. 
Jau spausdinami nauji pinigai, 
pasai ir pašto ženklai, kurių 
pirmas pasirodymas rugsėjo 28 
d., prezidento Nasserio mirties 
metinių sukakties proga. Jis 
pirmas bandė sujungti arabų 

į vieną, tači au jo 
nebuvo sėkmingi, 

kad Sadatui geriau

valstybes 
bandymai 
Laukiama, 
pasiseks.

lį “Lunochodą”, kuris dar tebe
veikia nuo lapkričio 11 d.

Sovietų pranešimai nieko ne
sako apie šio skridimo uždavi
nius. Paprastai sovietai iš ank
sto nieko neskelbia, kad, nepa
sisekimo atveju, nereikėtų gė
dytis ir aiškinti priežasčių.

Jipių vadas Abbie 
apsuko draugus

NEW YORKAS. — Pagarsė
jęs triukšmadarys, jipių vadas 
Abbie Hoffman išleido knygą 
“Steal This Book” — "Pavok 
šią knygą”, kurioje jis mokina 
skaitytojus, kaip Amerikoje 
gyventi be darbo. Atskiri kny
gos skyriai aiškina, kaip pavo
gti maisto, drabužių, kaip 'ne
mokamai važinėti ir naudotis 
telefonais. Kiti skyriai nurodo, 
kaip namie pasigaminti bombų 
ir kaip prižiūrėti ginklus.

Mokydamas kitu^ ‘vogti, Ab
bie Hoffman pasirodė ir pats 
neblogas šio sporto specialistas. 
Jis nesumokėjo keliems bendra
darbiams už darbą ir jie dabar 
jį skundžia teismuose. Vienas 
knygos redaktorius padavė 
Hoffmaną draugų teismui, ku
riame teisėjais yra išmestas iš 
kariuomenės buvęs kapitonas 
dr. Howard Levy ir dar du žy
mesni Vietnamo karo priešinin
kai. Hoffmanas pažadėjo sutik
ti su šio "teismo” sprendimu. 
Kitas knygos bendradarbis krei 
pėsi tiesiog į “establišmento” 
teismą, kaltindamas Hoffmaną 
sutarties sulaužymu.



JAV LB-nės Vidurio Vakarų 
apygardos valdyba -Chicagoje 
sušaukė spaudos žmones, norė
dama juos informuoti apie apy
gardos veiklą, ®u jais pasitarti; 
apie ateities užmojus bei pa
prašyti jų plunksnos talkos, čia 
buvo pristatytas ir Lituanus 
žurnalo reikalas. Fasitarimas 
įvyko rugp. 18 d. apygardos 
pirmininko bute. .Dalyvavo ke-, 
turi ap. valdybos mariai, du flaik 
raščių redaktoriai ir eilė spau
dos atstovų, viso keturiolika as
menų. Pranešimus pateikė A.' 
Buškevičius, ap. valdybos vice
pirmininkas ir švietimo reika- 
'lams atstovas, -Z. žiupsnys, ap. 
•valdybos 'narys ir -sporto vado
vas, *bei J. -Kučėnas, Lituanus 
žurndlo atstovas, šį informaci
nį ^pasitarimą pravedė J. Jasai-r 
tis, apygardos pirmininkas.

•A. Buškevičius gana plačiai 
pristatė ^apygardos švietimo 
reikalą, 'pasidžiaugė .pavykusiu 
finansinių -vajumi, pasakė, kad 
pavyko sutelkti virš $1,600. Ti
kisi, kad ši suma bus padidinta, 
nes dar nevisi rinkėjai yra at
siskaitę. švietimo vadovas čia 
pat paskelbė ir naują, vajų, bū-

PASITARIMAS
tent lietuviukų vaikų į lituanisti 
nę .mokyklą ir į jaunimo organi-. 
zaciją verbavimo vajų. Kvietė 
spaudos žmones galąsti plunks
nas, informuoti apie mokslo 
-pradžią, formuoti lietuvių nuo-; 
monę, veikti į jų tautinę ambi
ciją, kad siųstų savo vaikus į. 
lituanistinę mokyklą, į lietuviš
ką jaunimo organizaciją.

Sportininkas Zigmas žiups
nys informavo apie planuojamą 
sporto šventę. Sporto 'treniruo
tės vyksta šiokia tvarka;

Jaunųjų atletikų kiekvieną 
pirmadienį ir trečiadienį;

•Krepšinio ir tinklinio kiek
vieną vakarą;

Visų sporto krypčių užsiėmi
mai vyksta vakarais nuo 6:30, 
Marquette Parke, prie Mar-- 
quette Rd. ir Kedzie gatvėse 
kampo.'

Sporto treniruotėm vadovau
ja patyrę sportininkai Jonas 
Bagdonas ir Zigmas žiupsnys.

Sportuojančių komandas su
daro berniukai nuo 8-14 m. am
žiaus. Priimami ir nauji.

Moksleivių sporto šventė" 
įvyks š. m. rugsėjo 18-19 d. d.1

Astronautu drabužiai vis tobulinami, pritaikant juos ateities kelio
nių uždaviniams. Siame paveiksle parodomas astronautu nešioįa- 
mas aparatas, kuris susideda iš sprausminų, motorėliu, kurie nešies 
astronautus po dideles erdvės stotis. Rankomis vairuojamos moto
rinės kuprinės gali skristi 30 minučių su-visu astronautu. .Baskui 

vėl jas reikia pakrauti.

MAKQWtTTE PARKO LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZA
CIJOS PARENGIMŲ KOMISIJA RENGIA LINKSMA

sodyboje,’kuris Įvyks š. m. rugsėjo mėn. 6-tą dieną 
Willow Springs, Illinois.

Jūsų lauks maloni muzika, geriausias ir 
ir nebrangus atsigaivinimo (baras, turtingas 
gimines, draugai ir senai matyti veidai, pailsėjimas gamtoje, atgai
vinimas sveikatos ir kiti pikniko malonumai bei džiaugsmai.

ATVYKITE! DŽIAUGSITĖS!

pigus maistas, turtingas 
dovanų šaltinis, artimi

UR ANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PfETKtEWICZ, Pres.

47 and-RockwellStreet. Tel. "LAfayette 3-7 0S3
NEMOKAMAI VIETA . AUTOMOBILIAMS

> =on 
investment 

account /.

%) .mokama dvieju 
metu cerfifi- 

catams.-Mažiau
sia S5,00C 

‘ar daugiau

Pinigai Įdėti prieš .mėnesio 15 d. * duoda dividendus už visą mėnesi.
Dividendai mokami sausio ir .liepos 31 d. 

Prašome aplankyti naują mūšy namą.

Marquette Parke, kur vyksta 
treniruotės.

J. Kučėnas, Lituanus žurnalo 
redaktorius pristatė žurnalo fi
nansinį - administracinį reika
lą. Pasidžiaugė, kad Lituanus 
žurnalo sunkūmai gyventi ar 

i mirti — nugalėti ir pavyko pri
sivyti žurnalo išleidimo laiką: 
vėliausias Lituanus žurnalo nu
meris (vasaros numeris) išleis
tas jau laiku. Pasakė, kad žur
nalo administracijai pavyko lai
kinai nugalėti ir finansinius 
žurnalo negalavimus. Pasidžiau
gė Vytauto Vaitekūno straips
niu, skirtu Lietuvos okupacijos 
trisdešimtmečiui atžymėti. Ak
centavo, kad straipsnis 
moksliniais dokumentais 
pagrįstas. Straipsnis 
dintas vėliausiame 
žurnalo numeryje.

J. -Kučėnas prašė 
žmones vesti akciją 
•kviesti susipratusius
remti .Lituanus finansiniai, o 
taip pat ir-moraliai. Kaip žinia, 
Lituanus žurnalas -yra išeivijos 
lietuvių rimtas —-mokslinis po
litikos - .-kultūros žurnalas, lei
džiamas anglų -kalba ir skirtas

pa- 
išspaus- 

Lituanus

spaudos 
spaudoje, 
lietuvius

’VALANDOS: ’Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak,; 
Antrad ir penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 lyto — 12:00 dienas. Trečiadieniais už*

JEI JŪS 'NORITE SIŲSTI
- DOVAN AS Į LIETUVĄ IR USSR DALIS

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI 
ŽINOMOS FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, ING.
(LICENSED BY VNEŠPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, New York, XX 10019—Tel;: 581-6590—581-7729

Siuntiniai siunčiami per .mūsų firmą paskyrimo .vietą,pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantudtas. Visi muitai apmokami .musų .įstaigose, .gavėjas 
NIEKO NEMOKA.

rPrie’firmos skyrių >yra krautuvės, .jose rasite žemiausiomis kainomis'pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat -maisto produktų, odos avalynei ir kitų .daiktų.

Firma — skyriai atidaryti kasdien nuo 9 vai. ryto iki B vai. vakaro.
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. vyto riki 4 wal. .popiet.

a ---- j"—  -------<■ . . —- ■  ----—-— ------------------ -—1 ——

TH Ų SB S or R J A J :

BROOKLYN, ’N. Y. 1T218 485 McDonald ave. — IN 7^6465
•NEW YORK 3, N. Y. 73 SECOND .AVENUE — OR
-efBWARK, *N. U. "378 MARKET STREET Ml
.SOUTH RIVER. 4i. aj. Ml WHITEHEAD AVENUE — CL 7-Ano
UTICA, N. “943 BL EECKER STREET — RE 2-7474
■FARMINGDALE, "N. J. ■FREEWOOD ^KC«ES f— 343-0494
OPMILWDEUPHIA -PA A31 JM. GIRARD AVENUE — TO XW7
MLUENTOWN, SML 126 -TILGHMAN STREET — HE 5-T654
XOS NOE LES «4, <AL. 159 So. VERMONT AVENUE .k— DU
CHICAGO -22, ILL. 4241 -NO. -ASHLAND -AVENUE — HU
BALTIMORE 31, MD. .1900 FLEET STREET — ’2-42<0

'BUFFALO 12,'N. Y., 701 ‘FILLMORE 'AVE. —> TX 5-0700
'DETROIT 12. MICH. 11601 JOS "CAMPAU AVENUE 365-6780
‘HARTFORD < (CONN. ’122-126 HILLSIDE ‘AVE - 249^216
.JERSEY XUY, »N. J. 219 MONTGOMERY -ST. H£ 5-6368
SYRACUSE, N. Y. 13204 515 MARCELLUS ST. 475-9746
CLEVELAND 13, OHIO T02» KENILWORTH AVENUE — PR 1-0696

‘HAMTRAMCK, ‘MICH ’11339 JOS CAMFAU AVENUE — 365-6740
SO. "BOSTON, MASS. 496 WEST BROADWAY — AN 3-1120
TRENTON tW, 4i. < 1H2 DEUTZ AVENUE EX 3-0306
RAHWAY, N. J 47 E. MILTON AVE. 3S1-S997

svetimiesiems. Lit. žurnalo -ti
ražas šiuo metu yra 400. Jis 
yra siunčiamas į 96-šis pasau
lyje veikiančius universitetus. 
Keli numeriai yra ^siunčiami į 
okupuotą, Lietuvą. Lituanus ei
na jau septyniolikti metai. A. 
Kučėnas pasakė, kad straipsnių 
kartais pateikia ir latvių- bei 
estų studentai. Latviai ir estai 
net pasiūlymą padarę Lituanus 
žurnalą leisti, drauge. Tačiau 
lietuviai nelabai norį šį jų pa
siūlymą priimti.

Atrodo, kad latvių-estų pa
darytą apsijungimo ;.pasiūlymą 
reikėti! gana rimtai apsvarsty
ti. Pirmiausia, reikėtų ;atsimin- 
ti, kad vienybėje :glūdi stipry-: 
bė-galybė. Atsiminti -visų "euro
piečių šventą-pareigą veikti ite 
sujungtą Europą.'' Psichologiš
kai nusiteikti -ir praktiškai -vei
kti — jungtis Į federalinįu pa
grindu jungiamą Europą.

J. Jasaitis, ąp.„ pirmininkas, 
pranešė, kad jam pavyko,gauti 
ir papuošti laivą ir lietuvius re
prezentuoti "Chicagos miesto or
ganizuotame vandens parade— 
Venecijos naktys. tLaivą pa
puošė dail. Sparkis. (Kvietė 
žurnalistus rašyti ' ar :raginti 
žmones apsimokėti šsolidarumtf 
mokestį ir atlikti savo tautinę 
pareigą. j . ’ •

žurnalistas Valiukėnas kėlė

'Šachmatai
■šiaurės Amerikos Lietuvių 

Šachmatų pirmenybės, įvyku
sios rugpiūčio 28 — 29 d. Chi- 
cagoje, praėjo su geriausiu 
pasisekimu. Startavo 20 žai
dėjų. IKaip ir '.buvo tikėtasi,- 
pirmą vietą su 4^ taško iš 5 
.galimų laimėjo Povilas Taut4 
vaisa. Su šiuo laimėjimu jau 
tretį 'kartą jam atiteko simbolį 
nė Lietuvos dovana “Laisvės 
Avilys”, drožinys iš juodo 
ąžuolo, gauto iš Lietuvos ir pi
niginis pryzas $100.00. Antra, 
trečia, ketvirta ir penkta vietą 
su-3’/2 -taško dalinosi: K. Jakš
tas, K. Jankauskas, A. Jasaitis 
(jaunius) ir A. Makaitis. La
bai apsidžiaugė Chicagos šach 
matininkai išvydę Inž. K. Jakš-

tą, grįžusį .prie šachmatų. DėĮ 
šeimos aštuonis metus nesiro
dė šachmatų gyvenime.

Taipgi džiugu buvo matyti 
tikrai pasišventusius šachma
tams, atvykusiemS net iš Bosto
no K. Merkį ir Al. Makaitį, iš 
New ’Yoriio E. Staknį ir iš Cle
veland© dr. inž. Al. Nasvytį.

Romas Fabijonas, pravesda
mas šias pirmenybes , pasižy
mėjo nepaprastu tvarkingumu 
ir punktualumu. P. Fabijonie 
nė per abi dienas vaišino ne 
tik atvykusius iš toliau, bet ir

visus pirmenybių dalyvius.
Šiaurės Amerikos Lietuvių 

šachmatų pirmenybės vykdo
mos kas dveji metai. ^Reikia ti
kėtis, kad po dviejų mėtų vėl 
visi susitiksime •‘R. -Fabijono 
vaišinguose namuose.

.į Į . . x

V L Kai;puška

SKAITYK PATS IR PARAGINS 
.KLIUS SKAITYTI

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

knygų spintą ar iemyną: ,.r Į
•K. (Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, '592 pusk ’$6.00 ,

kė 'Lituanus administratoriui 
A. JKučėnui. Tai gyvas pavyz
dys-kaip reikia dirbti ir-aukoti. 
Kalbėjo veiklos gyvinimo klau
simu ir kiti ten dalyvavę žurna
listai: Šlajus, -Vaidelys, R. Ra
mojus, ‘Valiukėnas.

•Kai kurie konferencijos daly
viai -davė suprasti, kad Bend
ruomenės veikla plati ;ir L. B-ės 
•vadovybė pati turėtų daugiau 
rūpintis tiesiogine iB-riės veik
la—švietimo reikalu, užuot dai- 
srytis J kitus darbo barus. 7

K. Bielinis, D IENOJ ANT, gražiai Įrišta, 464 pusi._______ _ $6.00 Į
Prof. Vacį.-Biržiška, ALEKSANDRYNAS/I tomas, gražiai

įrištas, 431 pusk$730 i
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.p0, minkštais 
viršeliais — $2,00; 11 dalis, 225 pusi., įrišta — $3,60, 
minkštais viršeliais —___ t-.----------- $2.00

Dr. -K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $7.00 
Prof. S. Kairys, LfETUVA BUDO, gražiai įrišta, J416 p__ $5.50 J
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pust $3.00 
f>. Lludžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ ^LIŪDŽIU,

88 pusi.,-$1.00
S. Michelsonas,.LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — $5.00 minkštais .viršeliais .—-,$4.00 
*Dr.*V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta ‘968

pušį., dabar tik^KLOO

NAUJIENAS,
1-739 So. Halsted St., Chicago 8, HL —. Telef. fiA B610O

¥>u can’t
live on love

mintį, kad ateityje, • rengiant 
spaudos konferencijas pranešė-- 
jai raštu pateiktų Jberit santrau 
kinius savo pranešimus. Tada 
spaudos žmonės 'lengviau ir -tik
sliau galės informuoti spaudą. 
Valiukėno sugestijai pritarė 
visi spaudos .darbuotojai. V* 
Ramojus pristatė ^A. •Kučėną, 
Lituanus žurnalo ^administrato
rių, kaip išskirtinai daug 'dir
bantį, besiaukojantį Lituanus 
žurnalui. V. Ramojaus teigimu, 
A. Kučėno nuoširdus pasišven
timas, atsidavimas .Lituanus 
žurnalo idėjai, jo’leidimui yra 
apčiuopiamas ir sveikintinas, 
nes tik tokių, kaip A. Kučėnas, 
žmonių dėka atsigavo ir laikosi 
Lituanus. Visi dalyviai suprato 
reikalą ir A. Kučėnui -skardžiai 
paplojo padėkojo Visų spaudos 
skaitytojų, geros valios "lietu
vių vardu.

Z. Juškevičienė kėlė iki mo
kyklinio 'amžiaus vaiko litua
nistinio švietimo reikalą ir >pa- 
teikė visą eilę konkrečių -suges
tijų. Siūlė parengti metodą, 
kaip konkrečiai ir -praktiškai 
šeima galėtų skiepyti lietuvybę 
mažamečiui, iki .mokyklinio 
amžiaus vaikui šeimoje ir jos 
aplinkoje.

‘Vytautas Kasniūnas kėlė 
•klausimą, kaip ^praktiškai gy
vinti L. B-nės veiklą apylinkė
je, kaip sėkmingiau ir patrauk
liau išlaikyti tautinę gyvybę.

L. B-nės veiklos gyvinimo 
reikalu kalbėjo ir V. Šimkus. 
Lituanus žurnalui jis paaukojo 
penkiasdešimt dol. Pinigus įtei-

forever.
i

vflray, you’re young.- You’ve got all 
the iove ia the world and you re doing 

'your best to Sve on it. Retirement? 
'That’s far ▼ben you’re old, right?

It’s far when you’re old# yon can 
afford k.

The kind of retirement you’re after 
isn’t the typical rocking-^way-on- 
the-faont-potch variety. You proba- 

’Hy-picture yourself taking extended 
■vacations, pursuing hobbies, or buy
ing that fatty acres and.Eving'offithe 
land. Pipe dreams ? Not if you pre
pare PO«. , a ,. . .

There’s in easy, painless way to 
make your retirement dreams a real
ity. Join die Payroll Savings Plan 
rihereyou ▼ork. That way, an amount 
you specify vi II be set aside from each 
paycheck and used to buyTLS. Sav- 

‘ings Bonds. It’s an easy way.to save.

And now there’s a bonus , interest 
Tate on all U^. Savings Bonds—for 
■E Bonds, 5%% when held-to matu
rity of S years, K) months (4% the 
first year). That extra 3^%, payable 
as a bonus at maturity, applies to all 
Bonds issued since June 1, 1970... . 
with a comparable improvement for 

, all older Bonds.
.‘Now is the time to start saving. 

Money’s a nice thing to have while *
• you’re living cm love forever.

iNowBcwds pay a bonus at maturity ’

1739 So. Halsted Street Chicago, TIL 60608
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JONAS VALAITIS

OKUPANTAS KOMUNISTINA 
LIETUVOS KNYGNEŠĮ

Okupuotoje Lietuvoje savaip paminėtas miręs 
žymusis knygnešys ir visuomenininkas Juozas Rimša

(Gyvas — Adomas, numiręs — raudonas)
(Tęsinys)

Straipsnyje paminėta, kaip
J. Rimša grizo iš tremties Ode
soje: buvo sustojęs Varšuvo
je pas ten skulptūrą studijavu
sį brolį Petrą, buvo sustojęs ir 
kiek ilgiau gyveno Vilniuje, 
na, ir pagaliau veikla namie: 
“Neapsiribodamas spaudos ir 
atsišaukimų platinimu, J. Rim
ša ,1902 — 1906 m. buvo nele
galiai veikusios LSDP nariu. 
Jis taip pat buvo išrinktas 
LSDP Suvalkijos komiteto na
riu, Pagrindinis jo darbas' ir 
toliau buvo susijęs su spaudos, 
dabar — socialdemokratinės ga
benimu, skirstymu, platini
mu. Apie šiuos metus vėliau J. 
Rimša savo atsiminimuose ra

šė: “1901 m. mūsų SDP labai 
išsiplatino. Literatūrą jau veži
mais veždavo Juozas Navickas 
ir Andrius Verbyla... “Dar
bininkų Balso” išsiplatindavo 
apie 1000 egz.”. Visa tai yra 
tiesa, ši tiesa papildoma dar 
ir tuo, kad žandarai ne kartą 
krėtė Rimšų namus, ieškoda
mi draudžiamos literatūros, 
ginklų, bet dėl geros konspi
racijos jiems nepasisekė nieko 
rasti. Iš tikrųjų J. Rimšos kon
spiracija buvo labai gera, nes 
pvz. literatūros būdavo net ne 
Rimšos, o kaimyno Valaičio 
javų laukuose. Prie šios kon
spiracijos str. autorius betgi 
priduria abejotiną tiesą, kad 
pas J. Rimšą “ne kartą buvo Karališka brrty šeima vengiama .fotografuoti intymiose pozose. Fo

tografui pavyko pagauti princesę Anne, kairėje, su drauge viena
me Britanijos paplūdimyje.

EKSKURSIJA Į RAUDONMEDŽIŲ MIŠKAI
Rugpiūčio 10 d. buvo suorga-j Pasiekę kalno viršūnę ir kiek! 

nizuota pensininkų ekskursija j “pailsėję”, tuo pačiu keliu grį- 
i žome atgal “stotin”.pamatyti raudonmedžių miško 

užsilikusį lopelį ties Felton mie-
stelių, apie 20 mylių nuo San 

Į Jose, Pacifiko link.
Aną kartą pavaikščiojome po 

šalimais esantį raudonmedžių 
parką, o šį kartą keletą mylių 
pavažiavome iš senų laikų 
užsilikusiu traukinėliu. Trauki
nėlio vagonai atviri, o šonuose 
įrengti suolai, maždaug 50 as
menų susėsti. Traukinėlio sąs
tatas 4-6 atviri vagonai, o pas
kutinysis dengtas.

Pusvalandį ar kiek daugiau Į 
traukinėlis pūškuodamas kopė 
į kalną tarp storų ir aukštų' 
raudonmedžių. Vaizdas žavėti-Į 
nas. Traukinėlis lyg skruzdėlė I 
prieš milžinų raudonmedžių di
dybę.

Man atrodė, kad tas miško

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4041-ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50632

PHONE: 254-4478Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

o

IHSUKfi

atvykęs V. Kapsukas, šeimi
ninko padedamas, hektografu 
spausdino revoliucinius atsi
šaukimus, perspausdino svar
besnius straipsnius iš socialde
mokratinių laikraščių”. Nors 
čia rašančiojo santykiai buvo 
ne tiktai artimiausiųjų gerų 
kaimynų, bet ir bendraminčių 
bei bendradarbių draugų be 
paslapčių, bet niekados nete
ko Rimšuose rasti Kapsuką, ar 
girdėti J. Rimšą, minintį Kap
suką, ar matyti bei skaityti 
kuriuos nors Kapsuko spaus
dintus atsišaukimus. Kapsu
kas galėjo lankytis pas J. Rim
šą, bet ne dažnai.

Savaime suprantama, kad 
str. autorius negalėjo nepami
nėti Seinų vyskupijos adminis
tratoriaus Antanavičiaus išgar
sėjusio aplinkraščio skaitymo 
Marijampolės bažnyčioje, kai, 
kun. Senkui sakykloje skai

tant aplinkraštį, J. Rimša sušu
ko: “šalin žandarą kunigo rū
buose! šalin caro berną!” čia 
pat J. Rimšos sesuo Uršulė pa
skleidė atsišaukimus; “Ko no
ri LSDP?” Betgi ir ši neabe
jotina tiesa reikalinga papil
dymo. 'šio J. Rimšos atlikto 
žygio sumanymas ir ruoša pra 
ėjo ne iš paties Rimšos, o iš 
Marijampolėje arti bažnyčios 
tuomet gyvenusio dr. K. Gri
niaus žmonos Joanos Griniu- 
vienės. Pravartu čia pasakyti, 
kad ir visa Suvalkijos s-d veik 
la tuomet koncentravosi Joanos 
Griniuvienės pastogėje. Todėl 
ir s-d J. Rimšos žygių čia buvo 
kelio galas, šioje pastogėje 
veikė dar ir Kaliniams šelpti 
Draugija, kuriai talkininkavo 
ir čia rašantysis, rinkdamas 
aukas kaimuose — kaimiečiai 
be išimčių buvo dosnūs.

Straipsnyje paryškinama J. 
Rimšos revoliucinė veikla, o

lopelis paliktas atrakcijai, nes 
neteko pastebėti kelmų, kaip 
prie Fort Brag.

Traukinėlis vienoje dauboje 
daro kilpą, kopdamas aukštyn 
atkalne, o siauriausioje vietoje 
kerta anksčiau pravažiuotą ke
lią, gana aukštu tiltu.

Jaunimo ir vaikų džiaugsmui, 
garvežėlis leido tirštus dūmus, 
prunkštė garu ir švilpė pasisu
kimuose.

vėm Ten mus po dirbtuvę pave
džiojo — aprodė ir stikleliu pa
vaišino. S. šurkus

Apgailėtina, kad tokią mielą 
ir retą gamtos dovaną pamaty
ti brangiai kaštuoja (bilietas 
geležinkeliuku suaugusiems 
3 dot, vaikams 1.50 do!.). Ne
bent miškas ir visas biznis pri
klauso privatiems asmenims 
ar gretimais esančiai didžiulei 
lentpjūvei, prie kurios matėsi į 
daugiau tokių pat atvirų vago- į 
nu.

Kiek pensininkų globos įstai
ga mokėjo už ekskursantus, ne
teko patirti, tačiau spėju, kad 
mažiau, nes pavienės ekskursi
jos bilietas mums kaštavo 5.25 
dol.

Pagaliau, kaip ir pritinka 
‘jaunuoliams’, grįžtant pasuko
me į šalį — į Saratoga, Paul 
Mason vyno ir šampano dirbtu

“Demaskuoja 
stebuklus”

Okup. Lietuvoje tebeleidžia
mi mirusio kunigo J. Ragausko 
raštai. Neseniai net 10,000 egz. 
tiražu išleista trečioji J. Ra
gausko knyga “Anuo metu’”, 
kurioje autorius, esą, demas
kuoja "stebuklus”. Tai knyga, 
kuri, aišku bus naudojama ate
istinei propagandai. (E)

Kas tik turi gera skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėlas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais uždaryta.

2 Years Savings 
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(Minimum $5.000)

■
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Chicago Savings and Loan Assn
JOHN PAKEL, Sr.'Chairman of th« Board Mrs. PHIL PAKEL, PrtsJdoM

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. !c Fri. 9 to 8, Sat 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

ii Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui 
| Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau-
j g'iau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
į čekį ar Money orderi tokiu adresu: 
j NAUJIENOS,.

1739 S. Halsted St, Chicago, 111 60608

dėl to ir pakartotinas trėmi
mas bei kalinimas 1905, 1906 ir 
1909 — ryšium su priklausy
mu žandarų likviduotajai 
“Šviesos” draugijai.

Yra tiesa, kad J. Rimša bu
vo humaniškas ir nepabūgštan 
tis net savo žmonėms pagal
bos teikti. Bet vis dėlto ne taip 
ir ue tiek, kaip str. rašoma:

“1919 — 1940 m. jo namuose 
ne kartą rado prieglaudą ko
munistai pogrindininkai (per 
toli iki Rimšos namų). Kai 
garsioje “kuopininkų” (bolše
vikų St. Seime) reikėjo kam 
nors laiduoti turtu, J. Rimša 
nedvejodamas užstatęs savo 
ūkelį”. Čia pat ir vėl neįtikėti
nai pritapdinamas Kapsukas: 
“Jis (J. Rimša) nepabūgo bur 
žuazinės Lietuvos žvalgybos ir 
susirašinėjo su Maskvoje gyve
nančiu Kapsuku”. Deja, Ne
priklausomos Lietuvos metais 
J. Rimša buvo kiek toliau nuo 
politikos, veikė ūkio srityje — 
besikuriančioje bei besiplečian
čioje kooperacijaje, (gerino, 
modernino ir savo paties ūke
lį: kėlė savo žemės našumą, 
gyvulininkystę. Naujino ir plėtė 
trobesius. Padidino gyvenamą 
namą, kad būtų vietos ir jau
niausiam broliui Jurgiui su 
šeima gyventi. Be to, savo so
dybą elektrifikavo: Įruošė 
elektros stotelę šviesai tiekti ir 
tos pat turbinos sukamas gir
nas malti, užtvenkus Rausvės 
upelį. Rimšuose veikė jau cen
trinis radijas, kurio klausėsi 
ir kaimynai. To dėlei neįtikė
tina, kad tuo laiku J. Rimšai 
būtų buvęs kuris nors reikalas 
ar interesas susirašinėti su 
Kapsuku — Lietuvos priešu 
Maskvoje.

Savo str. pabaigoje autorius 
teisingai rašo apie J. Rimšą 
taip: “Plačios širdies, šviesios 
galvos, gilių humanistinių pa
žiūrų tai būta žmogaus. Paga
liau nulūžo, tartum senas 
ąžuolas, ne vieną audrą suti
kęs ir nugalėjęs savo krūtine.

Reikia tikėtis, kad Rimšų so
dyba netrukus virs memoria
liniu muziejumi. Pradžia pa
daryta: jau kuris laikas ši so
dyba Tarybų valdžios potvar
kiu paskelbta turinčia istorinę 
reikšmę. Dabar reikia susirū
pinti muziejaus rengimu ir 
eksponatų, kurių čia gausu, 
sutvarkymu”.

Be jokio abejo.* Juozo Rim
šos sodyba nusipelno būti pa
versta muziejum ir saugoma, 
kad dabarties ir ateities kar
toms bylotų, kaip ir kuo bu
vusios Nepriklausomos Lietu
vos laisvo, sumanaus mažaže
mio kaimiečio gyvenimas ir 
gerovė skiriasi nuo toje pat 
vietoje ir apylinkėje sukolcho- 
zintų baudžiauninkų gyveni
mėlio.

Išėjus iš gyvųjų tarpo arti
miausiam tėviškės kaimynui 
ir nuoširdžiausiam Draugui 
Juozui Rimšai,

liūdintis Jonas Valaitis

We give you

for your money*

STAND/.., 
FEDERAL

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4492 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, in. 60632 • 847-1140 
ASSETS OVER $155,00C,000< RESERVES OVER $13,500,000.

OFFICE HOURS:
Monday, Tuesday. Thursday and Friday, 9 AM to 8 PM 

•Saturday, 9 AM to Noon • Wednesday, No Business Transacted

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Išteisinta, bet vis dar trefna
Sportininkas Vytautas Kazakevičius, pradėjęs žai

dimą su užsienio lietuviais, rado, reikalo pagirti Ksaverą 
Karosienę, sulaukusią 70 metų amžiaus. Paskutiniame 
Pergalės numeryje jis parašė dviskiltinį straipsnį, kuria
me aiškina senas Karosienes fotografijas, vargingą jos 
gyvenimo kelią, nepaprastą pasiryžimą ir sugebėjimą 
tapti geriausia lietuvių komunistų žurnaliste Amerikoje. 
Dabar ji rašinėja ne tik Amerikos komunistinei spaudai, 
bet josios rašiniai spausdinami net Vilniuje leidžiamoje 
Tiesoje.

Po kelių metų darbo Tiesos redakcijoje, Kazakevi
čius perėjo į buvusį Tėvynės Balsą, o vėliau ir į visą ry
šiams su užsienio lietuviais palaikyti komitetą. Jam yra 
žinomi paskutiniai partijos nutarimai, gerai pažįstamas 
kiekvienas partijos linijos pakrypimas ir nukrypimas, 
todėl jo vertinimai ir mintys yra stipriuose partijos lini
jos rėmuose. Apie Karosienę Kazakevičius šitaip Per
galėje rašo:

“K. Karosienė visada buvo aktyvi išeivių spau
dos bendradabė. Uždarius Kovą, padėjo leisti kitus 
darbininkų laikraščius. Pakeliavusi po Tarybų Są
jungą, apie socialistinę šalį ji plačiai rašė Laisvėje. 
Ji buvo Laisvės korespondentė JSanfranciske, kai 
kūrėsi Suvienytųjų Nacijų Organizacija. Ir šiuo 
metu aktyviai bendradarbiauja -pažangioje spaudoje. 
K. Karosienė ruošia puslapius Vilnyje — apie mote
rų gyvenimą ir anglų kalbos sekcijai. Ji yra išleidusi 
knygų apie kovą už taiką ir moterų teises, apie nau- 

. jąją Lietuvą”. -(Pergalė, 1971 m. geg. mėn., 156 psl.).
Kazakevičius paminėjo Karosienes keliones, streikų 

organizavimą ir knygų rašymą, bet nepaminėjo svar
biausios josios knygos pavadinimo. Minėtą knygą pa
vadino “Moters kovotojos dėl komunizmo”. Knygą Karo
sienė rašė ne viena, ‘bet kartu su Katrė Matulaityte Po- 
želiene, Karolio Požėlos žmona. Knygos pavadinimo ne
paminėjo gal todėl, kad Amerikoje ir pačių komunistų 
tarpe jau nemadoje ‘kovoti dėl komunizmo”. Čia jie 
“kovoja dėl demokratijos” ir rašo “pažangioje” spau
doje. Bet Kazakevičius nepaminėjo tos knygos gal ir to
dėl, kad Matulaičių vardas komunistinėje Lietuvoje vis 
dar tebėra trefnas. Teisybė, kad Karosienes bendra
darbė buvo, kaip sako, “reabilituota”, bet dabar komu
nistai gailisi, kad didoką skaičių sušaudytųjų “rea
bilitavo”.

Dr. Stasys Matulaitis, pagal Karosienes tvirtinimą, 
buvo komunistų partijos narys nuo 1919 metų. Jis turė
jo tris dukras: Katrę, Aldoną ir Laimą. Visos baigė

(Penktas tęsinys)
Stiprus ir griežtas kovotojas 

buvo Br. Raila; aštriai pasisa
kydavo prieš komunistinio oku
panto sugalvotą ir peršamą ko
egzistenciją, prieš vadinamuo
sius ryšius su kraštu. Tokį jį 
pažinojom iš spaudos, toks jis 
buvo ir privačiuose pasikalbėji
muose.

Buvo paminėta, jog vertinda
mas “Margučio” žurnale iš
spausdintąjį K. Stropaus strai
psnį, jis labai aštriai išsireiškė 
— kvislingiška kalba pavadin
damas. “Margučio” redakcija 
irgi į tai aštriai kirto: sustabdė 
arba nutraukė Br. Railai žurna
lo siuntinėjimą. (Mat, kritiko 
būta ne prenumeratoriaus).

Pasisakęs, kad jį taip “Mar
gutis” nubaudė, Br. įRaila ir

CXZ>i

plačiau ta tema kalbėjo, net 
paaiškindamas, kas po tuo K. 
Stropaus slapyvardžiu slepiasi. 
Sakėsi dar norįs ir kitus žurna
lo straipsnius panagrinėti, ko
egzistencijos piršlybas griauti, 
bet to negalįs padaryti, nes ne- 
begaunąs “Margučio”.

čia pa|.xnūsų kambaryje tarp 
kitų laikraščių ir žurnalų buvo 
ir “Margutis”. Pasiūliau Br. 
Railai pasirinkti ir pasiimti, ku
rie jam reikalingi, kurie jo 
raštams būtų naudingi. Juk, 
kaipgi nepagelbėsi tokiam ga
biam autoriui, taip efektingai 
vedančiam kovą prieš komuni
stinę agitaciją, kurią jis nuodi
jimu ir užkrėtimu yra pavadi
nęs. Pasirinko Br. R. keletą 
žurnalo numerių.

Dažnai yra tekę girdėti, kaip

gimnazijas ir siekė aukštojo mokslo. ’Visos dirbo komu
nistų partijai. 1901 metais Pilviškiuose gimusi Aldona 1918 
metais įstojo į komunistų partiją. 1919 metais Vilniuje ji 
įstojo į raudonąją armiją ir saugojo komunistų valdžios 
Vilniuje užimtus namus ir įstaigas. Drąsos ji neparodė ir 
mūšiuose nepasižymėjo. Kai raudonoji armija traukėsi į 
rytus, pasitraukė ir ji, nugrimzdama rusiškoje masėje. 
1907 metais gimusi Laima iš Kauno vežiojo komunistų 
atsišaukimus į Marijampolę, kol ją sučiupo policija ir 
uždarė belangėn. Jokia veikla ji nepasižymėjo, dabar 
ramiai Kaune gyvena iš pensijos.

Veikliausia buvo 1900 metais Pilviškiuose gimusi 
Katrė. Ji mokėsi Vilniaus, Kostromos ir Maskvos gim
nazijose, 1917 metais įstojo į komunistų partiją, dirbo- 
partijos aparate, o Pilsudskiui užėmus Vilnių ji persi
kėlė į Ukmergę. 1919 metais ji ir Ukmergėje platino ko
munistų partijos atsišaukimus. Lietuvos policija ją su
ėmė, patardė, bet"bylos neiškėlė. Kai Lietuvos vyriausy
bė susitarė su rusais pasikeisti kaliniais, tai Matulaitytė' 
buvo išvežta Rusijon. 1924 metais ji ir vėl grįžo į Kauną,,, 
bet policija prie jos nesikabinėjo. Patyrusi, kad Lietu-, 
voje ruošiamas perversmas, ji 1926 metų rudenį išva. 
žiavo į Rusiją. Ten ji pagimdė Požėlos sūnų, kurį laiką 
lankė partijos kursus, o vėliau dėstė komunistinėse mo
kyklose. 1938 metų balandžio 12 d. Katrė Matulaitytė 
Minske komunistų buvo sušaudyta.

Bylos eigos nežinome, kaltinimai viešai nebuvo pa
skelbti. Stasys Matulaitis nežinojo, už ką jo duktė buvo 
sušaudyta. Tą patį galėjo padaryti ir Lietuvos teismo 
organai. Policija juk žinojo, kad ji kovojo prieš “kapi
talistinę santvarką”, kad ji stengėsi nuversti -“išnaudoto
jų valdžią”, bet lietuviai šios komunistės nešaudė. Suim
tąją apklausinėje, komunistinę spaudą konfiskavo, o kai 
pasitaikė proga išvežti, tai ir išleido “laimės .šalin”. Ten 
Matulaitytė buvo nekaltai sušaudyta, bet Kazakevičiui ji 
vis tiek dar tebėra trefna.

Tas pats Kazakevičius tvirtina, kad Karosienė kelis 
kartus važinėjo Tarybų Sąjungon, kad ji gyvenusi paties 
Kapsuko namuose ir kad ji yra kilnios širdies moteris. 
Ai’ galima laukti iš jos aprašymo, už ką komunistė Katrė 
Matulaitytė pačių komunistų buvo .sušaudyta?

Jokubka nori, kad polemiką pradėtume su juo, o ne 
su jo darbdaviais. Nei apie komunistų sušaudytą Matu
laitytę, nes kas darėsi Minsko komunistų centre Jokub
ka nieko nežino. Nėra prasmės ginčytis su nežinančiu.

žmonių žvelgiama į Br. Railos 
veiklos posūkius, keliaut klausy
mą: kodėl jis ir šį kartą nusisu
ko nuo to, prieš ką keletą metų 
taip kovojo? Ankstyvesni jo 
gyvenime padaryti posūkiai bu
vo surišti ir su ekonominio gy
venimo pasikeitimu. O kaip bu
vo šį kartą?

“Margučio” Br. Railai paskir
ta bausmė, pinigais vertinant, 
tik menkniekis, nes žurnalo pre
numerata tebuvo tik 5 doleriai. 
Bausmė arba pabauda paprastai 
nėra vien tik ekonominė, bet ji 
turi ir kitokios jėgos veiksmą. 
Kalbamu atveju atrodo “Mar
gučio” bausmė dar daugiau su
teikė stiprybės kovoti prieš ben
dradarbiavimo piršlius, prieš 
ryšininkus, nes jis, pas mus ga
vęs jam reikalingus “Margu
čius”, dar keliose akimirkose 
prieš “Margučio“ siūlomą ko
egzistenciją rašė.

Tiek Vytautas Kavolis, “Met
menų” žurnalo redaktorius ir 
anais laikais “Vienybėj” už ko
egzistenciją rašęs, tiek ir “Mar
gučio” redaktorius Algimantas 
Mackus buvo ne eiliniai Santa
ros - šviesos nariai, bet vadai — 
ideologai. Br. Raila taip pat 
veiklus tos organizacijos narys, 
dalyvaudavęs suvažiavimuose ar 
studijų dienose J. Bachuno Ta
bor farmoje ir kitur, Br. Railos 
su šiais vyrais susikirtimai bu
vo visuomenės sekami, kai kas 
pranašavo visišką tarp jų skili
mą. Tačiau taip neįvyko. Lai
kas veikė ir Br. Railos aštrus 
prieš bendradarbiavimą nusista
tymas pradėjo minkštėti. Jei 
taip nebūtų atsitikę, -vargu jį 
santariečiai - šviesiečiai bebū
tų kvietę su paskaitomis. Ir 
daugelio nustebimui “Dirvos” 
bendradarbis V. Meškauskas, iš
klausęs Čikagoje Br. Railos pa
skaitos, teikėsi “Dirvos” skaity
tojams parnešti staigmeną, jog 
Br. Raila jau sėdi ant dviejų kė
džių.

Taigi, galimas ir tas aiškini
mas, jog Br. Raila, nenorėda
mas nutraukti santykių su į ko
egzistenciją pasinešusiais santa- 
riečiais - šviesiečiais, pradėjo 
savo nusistatymą keisti. Tokią 
išvadą sustiprina ir tas jo paties 
pasisakymas šįmet Naujienose, 
kuriuo jis aiškina, kaip ir kodėl 
jo santykiai su “Dirva” nutrū
ko, kuriame mini, jog “Dirvos” 
užimta pozicija nieko kito ne
duos, kaip nuo “Dirvos” atstū
mimą didelės dalies gabiausių ir 
dvasiškai ■ gyviausių jaunųjų 
Amerikos Dėtuvių inteligentų...

Šitas Br. Railos išsireiškimas 
labai charakteringas. Na kartą 
rašydamas apie profesorę Mari
ją Gimbutienę, jis vis pabrėžda
vo, jog ji yra giminaitė iš žmo
nos pusės. Plačiai ir piktai jis 
“Dirvoje” yra aiškinęs, jog Dr. 
Gimbutienės kelionės į okup. 
Lietuvą tebuvusios tik privačios 
— aplankymas senos motinos, 
nors sovietinė spauda rašė, jog 
vizitatorė aktyviai bendradar

biauja Mi aovirtinea Lietuvos 
mokslininkais. Aiškų, jei Br., 
Raila ir toliau būtų laikęsis sa
vo nusistatymo taip .aštriai 
prieš koegzistenciją kovoti, jis 
turėtų ir tą mokslininkę įrikiuo- 
ti į kvislingus, kaip tai padarė 
su “Margučio” autorium, jis ne
begalėtų tos mokslininkės aure
ole puoštis.

(Bus daugiau)

PERNAI NUŽUDYTA •’ 
15,810 ŽMONIŲ

Trijų metų balansas: 
43,000 žmonių aukų

Reuterio pranešimais iš Wa- 
shingtono, Jungtinėse Yalsty-' 
bėse praeitais metais buvo nu
žudyta 15,810 žmonių ir kaip 
•FBI direktorius Edgar Hoover 
perspėja, ta žudymų banga 
tebedidėja.

Pagal Hooverio turimas ži-1 
nias, daugiau kaip ketvirta-, 
dalis tų žudymų įvyko ginčų 
pasekmėje giminių ar draugų 
tarpe, -dėlto -policija -yra beje-' 
gė sutrukdyti.

Per 1970 metus vidutiniškai 
išėjo po 40 nužudymų kiekvie
ną dieną, kas reiškia 76 nuo- 
šomčiais daugiau kaip prieš 
10 metų: 1960 metais per visas 
JAV-bes buvo nužudyta dar 
“tik” 9,000 žmonių.

Daugėja ne tik beginklių ci
vilių žudymai; 1969 metais bu 
vo nužudyti 86 policinįnkai, 
1970 metais jau 100, tai yra 16% 
daugiau.

Mėgiamiausias žudymų įran 
kis tebėra šaudyklės, jomis 
pernai buvo nuduobta 65 nuo
šimčiai aukų.

Hooverio raportas mini 
praeitais metais padarytus 5, 
568,200 sunkius nusikaltimus, 
iš jų 4,836,800 buvo nusikalti
mai prieš nuosavybe (turtą) ir 
731,4p0 smurtingi nusikaltimai 
prieš asmenį. Daugiau kaip 
348,300 apiplėšimų padarė apie 
$82 milijonus nuostolių.

Mažiausia tepadaugėjo smur 
tingų išprievartavimų skaičius, 
būtent 2 nuošimčiais: 1969 me
tais išprievartavimų užregist
ruota 36,470, o 1970 m. 4—: 
37,270.

Gyventojų JAV-bėsę nuo 
1960 iki 1970 metų -priaugo 13 
nuošimčių, p kriminalo 176 
nuošimčiai..,.

“American Way of Life”
Taip, pasak UPI yra pasa

kęs vienas anglas iš Denver 
1880 metais. Kriminologų ži
niomis, per praeitus 3 metus 
šioje “Dievo žemėje” 43,000 
žmonių nušauta, nudurta, pa
smaugta, .užmušta ar visaip ki
taip nugalabyta. Viduryje 1960 
metų tai -yra nuo 1965) žudy
mų priežastį sudarė daugumo
je rasiniai neramumai, /kurie 
pernai buvo pakilę 7.6 nuošim
čiais ir šiemet dar labiau po-; 
kilsią.

Policija, sociologai ir krimi-l 
nologai yra vieningos nuomo-f 
Dčsnės, kad ^žudynės žymiau 
sumažėtų įstatymais įvedu:® 
-efektingą kontrolę. Dabar, pa
vyzdžiui, žymi dalis nužudy
mų įvyksta saviškiams — gi
minėms ar kitaip artimiems 
susiginčijus ir šioje statistiko-į 
je negrai gana ryškiai figuruo-' 
ja. Policijos pranešimais, dn| 
trečdalius žudynių atlieka negt 
rai. Du trečdaliai aukų yra 
spalvotieji, nors negrų Ame-1 
ja. Policijos prannšimais, jju | 
čių. Didžiausias žudikų nuo- į 
šimtis yra narkotikų vartoto-1 
jai-

Wage/Price Freeze:
What It Means to You

Wages of government 
employes (local, state, 
federal) are also cov
ered by the freeze.
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užsakykite dabar 
geriausia dovaną 

į LIETUVĄ 
GERESNE UŽ-.GRYNUS 

.PINIGUS AR BETKOKi 
DALYKĄ

SPECIALAUS RUBLIO 
CERTIFIKATAl

Jie yra geriausia dovana.
Intertrade Express Corp, saky
davo Jums anksčiau, o dabar tai 

patvirtina Jūsų giminės —
Su jais jūsų giminės gali gau

ti ką tik jie nori už dalį regu
liarios kainos. Yra tas pat kaip 
įeiti į’krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių už 200 ar 300 
dol. netgi daugiau.

Pilnai garantuoti ir apdrausti. 
Tik 1HTERTRADE EXPRESS 
CORP, duoda Jums greičiausią 
patarnavimą. Certifikatai yra 
pristatomi į jūsų giminių ’ na
mus per apiev3 savaites. Spe
cialaus Rublio kaina yra S2.13. 
Jokiy primokėjimy nėra. Jūs 
galite siųsti bet kokią suma.

Reikalaukite mūšy veltui siun- 
čtamy iliustruotu katalogy.

‘UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Fifth Floor x

New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ
Tik trumpam laikotarpiui

Moskvitch 412 J E — $2995.00 
Zaporozhets ZAZ 966 $1895.00 
Yra tik labai ribotas kiekis. To
dėl paskubėkite. Užsakykite 

dabar.
Svarbu dėl apartmenty.

Reikalaukite mūsų specialių 
biuletenių,.

FELIKSAS MOTUZAS

DARBAI IR ŽMONĖS
GIMTINĖS PASTOGĖJE f 

® i
Tą padėtį dar pablogino pats koopera

cijos iniciatorius D. Kasparka. Viename 
akcininkų susirinkime jis pasiūlė, kad ak
cininkams būtų leista iš krautuvės prekė
mis išsiimti akcijų vertę. Tas pasiūlymas 
kooperacijai buvo fatališka. Dalies akci-t 
ninku tas buvo numatoma, bet maistas 
reikalingas ir jie už tą pasiūlymą balsavo. 
Žinoma, buvo tvirtinimų, kad bedarbė 
amžinai nesitęs, lietuviai pradės dirbti ir 
atsileis. Bet taip nebuvo. Bedarbė tęsėsi ir 
tūkstančiai krautuvių bankrotovo. Prie to 
priėjo ir mūsų kooperącija, leidus akci
ninkams išsiimti akcijų vertę prekėmis. 
Prekės kaip matai išėjo, o pinigų naujom 
pirkti nebebuvo, ir prasidėjo bankrotas.. 
Pavargę keletą mėnesių turėjom krautu
ves parduoti. Mūsų krautuves nupirko 
privalūs žmonės ir pardaviėjo tik už pini
gus. Jie išsilaikė visą depresijos laiką. 
Dar ir dabar viena iš mūsų krautuvių tebe
veikia ant Caniff gatvės. Ją turi Jonas Gai- 
liūnas. Dabar jau jo vaikai ją laiko. Biz
nis negali mielaširdystės principais -vado
vautis.

KOMPOZITORIUS MIKAS PETRAUSKAS 
DETROITE

1926 metais antru kartu atvykęs į Ame
riką Mikas Petrauskas Bostone jau nebe
rado tinkamo apsistojimo. Pabuvojęs pas 
po ilgų metų prietelių — draugų adv. Nadą 
Rastenį Baltimorėj, atvyko į Detroitą, nes 
čia turėjo kitą ilgametį draugą, Dr. J. Jo- 
nikaitį, kuris jį priėmė ir pradėjo rūpin
tis, kad kompozitoriui surastų kokį nors 
darbą. Daktaras pasišaukė ir mane Į tal
ką. Nusprendėm, kad yra gera proga su
organizuoti naują chorą. Chorų Detroite 
jau veikė penki, būtent: šv. Antano para
pijos Vyčių 102 kuopos choras, vedamas 
varg. Juozo Olšausko, šv Jurgio parapijos 
choras, vedamas kun. J. čižausko, komu
nistų “Aido’’ choras, vedamas muz. A. Kve
daro, “Sklokininkų” choras vedamas muz. 
Lengvino. Dar turėjo ir šv. Petro parapi
ja chorą vedamą var. Smailio. Pastarasis, 
regis, tik bažnytines giesmes giedodavo. 
Su daktaru nusprendėm, kad jei yra pen
ki chorai, tai yra ir dainininkų. Tarp pen
kių bus vieta ir šeštam. Tuomet Detroite ir 
lietuviško jaunimo buvo daug. Dar mums 
didino pasitikėjimą kompozitoriaus auto
ritetas. Visi Amerikos lietuviai žinojo jo 
nuveiktus meno srityje darbus.

Buvo liepos mėnuo. Sušaukėme susi

rinkimą iš -numatytų galinčių ir norinčių 
dainuoti žmonių. J pirmą susirinkimą at
silankė per dvidešimtį žmonių, tarp kurių 
buvo trejetas pirmiau gyvenusių Bostone 
ir dainavusių ten Petrausko vedamame 
chore. Tai buvo: Andrius Zinkevičius, P. 
čebatorius ir J. Beleckas. Suminėti asme
nys yra buvę ne tik choristais, bet ir solis
tai. Iš moterų susirinkime taip gi buvo 
trys solistės, būtent: A. -Šatulaitienė, p-lė 
Sofija Žukauskaitė ir-Ona Dobilienė. Tai
gi pirmasis susirinkimas buvo padrąsinan
tis ir duodąs pasitikėjimą, jog chorą su
organizuoti bus galima. Valdybą išrinko
me iš sekančių asmenų: pirmininkas —dr. 
J. Jonikaitis, vicepirmininkas —F. Motu
zas, raštininkė — F. jBudvidienė, Finansų 
rašt. — J. Peleckas ir-iždininkai— J. Ab- 
rozevičius. Choro pamokas sutarėm pra
dėti tuojaus, neatsižvelgiant į vasaros 
karščius.

Choro pavadinimui buvo siūlomi bent 
keli vardai. M. Petrauskui pasiūlius, buvo 
priimtas pavadinimas “-Lietuvių Operos 
Draugija”.

Susirinkus į choro pirmą repeticiją, 
komp. Petrauskas phsak'ė, kad’ statysime 
operą “Birutė” ir išdalino vaidintojams 
roles, nurodydamas Solistams, kur ir ka
da ateiti dainavimo pamokoms. Paranku- 
mui jis tuojau susirado netoli Lietuvių

salės-porą kambarių ir atsidarė lyg ir mu
zikos mokyklą, kurioje mokydavo choro 
dainininkus ir vaikus, norinčius mokytis 
smuiko ir piano. Sutarėm, kad už choro 
bei solistų pamokas jam mokėsime po 86. 
Naujas choras , nauji solistai, todėl pa
mokų susiradę gana daug. Kol “Birutę” 
prirengė pastatymui, susidarė virš šim
to pamokų. Opera “Birutė” 1927 sietais 
lapkričio 13 dieną -buvo suvaidinta su 
triumfališku pasisekimu. Kompoz.. Pet
rauskui sumokėjom- 600 dolerių ir draugi
jai dar liko penketas šimtų dolerių.

Birutės pastatyme — vaidinime daly
vavo:
Vaidilutės solistės: — A- Šatnlaitienė — so-» 
pranas, M. Ručinskienė — altas.
Lietuvos Kunigaikštis Kęstutis — J. Joni-- 
kaitis.
Vaidilutės — Stasė Laukonienė, O. Pelec- 
kienė ir V. Motuzienė.
Vaidila — Andrius Zinkevičius — barito- 
nas- j K
Vokiečiai:
Sundsteinas, Komtūro Pasu — F. Motuzas 
Karžygiai — M. Cibulskis ir Jonas Straz-f 
das.
Knechtai — W. Jakubka ir A. Strazdas. 
Tarnas — Juozas Klemerauskas.

Veikiantys asmenys:
Palangos Tėvūnas — Vincas Klikna,

Birutė, jo duktė — Sofija Žukauskaitė 
—- sopranas.

Jo sūnūs (du) — Jonas Laukonis — te- - 
noras Ir Andrius Zinkevičius — baritonas.

Krivių Krivaitis — Juozas Tamošiūnas, 
A. Čebatorius.

Po “Birutės” pastatymo sutarėm Nau
juosius 1928 metus sutikti su koncertu Lie
tuvių svetainėje (Visus parengimus su ; 
Petrausku turėdavome lietuvių salėje. Lai- į 
ko buvo vos 6 savaitės, todėl buvo nutarta 
turėti po dvi choro pamokas savaitėje. Nau
jųjų Metų sutikime koncertas irgi nusisekė 
gerai. Po to pradėjome pamokas pastaty
mui M. Petransko trijų aktų operetės “Už
burtas Kunigaikštis”, šiai operai pasiren
gimas sekėsi geriau, nes po “Birutės” pa- - 
statymo* susilaukėm naujų jėgų. Mums 
pradėjo talkinti tenoras Jonas Valiukas. . 
Jis kaip tik “Užburtame Kunigaikštyje” 
tiko kurpiaus rolei, f

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
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DR. ANNA RAMŪNAS
AKIŲ, AU8Ų, NOSIES 

Ht GERKLCS LKK«> 
1'ILL.aIKu AKLMUS 

2858 W. 63rd STREET

Keitei. t«l«f.: WAtbrook 5-5076
Kasdiea nuo 10 iki 12 vai ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

Kez. tel. 239-4683

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

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel; LU 5-6446 
Priima ligonius pagal suturimą 

Jei neatsiliepia, ffKambinii 3i4-bui2
Telef.; -FRaspect 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST -63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antrsd'eniais ir penktadipniais, 
Trečiad, ir se-kmad. ofisas uždarytas.

««l: 3241 WEST 46th PLACE
• Phono: REpublic 7-7868

BR. C K. BOBELIS 
R

DR. B. B. SE1T0N 
"INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
- Tatef. 6954633
Fox Valtey Modical Confer 

-860 Summit St.
-ROUTE 38, ELGIN, ILLINOIS

DR. KUR BRAZIS
WYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
" OFISO VALANDOS: *

Pirmadieniais ir kervirtad. 1—7 vaL, 
anirad., peruriadieių nuo 1—o, tree, 

ir šestad. tiKiai susitarus.

šeima K Kalifornijos
Antano ir Onos Vilių sūnus 

Eugenijus su vaikučiais jų ato
stogų proga apsilankė ir tris 
savaites pabuvo Lietuvių kai
melyje. Eugenijus Willis iš Ka
lifornijos važiuodamas aplankė 
pakeliui daug žymesnių - įdo
mesnių vietų: Carlsbad Caver
ns, White Sands Atomic Test
ing Grounds, New Mexico, 
Houston, NASA, New Qrleans 
ir į Tampą, čia pailsėjęs keletą 
dienų sutarėm pamatyti Cape 
Kennedy NASA. Nors aš jau 
buvau mačiusi tą “NASA” 
prieš keletą metų, rodos, 1968 
m., kuomet J. Pronskus iš Nau
jienų viešėjo Floridoje. Bet sū
naus Eugenijaus kalbinta vėl 
panorau važiuoti į tą stebuklų 
šalį. Prieš keletą -metų matytas 
bet šiandien jau daug kas pa
keista — pagerinta.

Cape Kennedy po metų
Nuvažiavus į Cape Kennedy 

reikia palikti savo automobilį 
ir sėsti į turistinį autobusą su
mokant po $2.00, o vaikams 
po $1.50. Autobusas važiuoja 
po tą NASA per dvi valandas ir 
aiškina kiekvieno pastato 'reik
šmę: “Komplex toks ir toks”. 
Kur tuštumos ir nėra pastatų, 
ten tas autobusas lekią po 60 
mylių į valandą ir vėl apsistoja

ir taip tas turas turi baigtis per
VIRŠ PUSĘ MILIJONO

Re z.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
^6132 So. Kedzie Ave., WA 3-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

GRA01NSKAS
NAUJAUSIAS STEREO 

DAUGIABANGIS
GRUNDIG

STALINIS RADIJAS 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

DR. X JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: GArden 3-7278

Ofiso teL: HE 4-18U arba RE 7-9700

ML J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71rt STREET

V AT ANDOS; Pirmai ir penktai nuo 
ra Ud 8 v. p. įl; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. 1I0NAS SEiBUTIS
* INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaĮ • antrad -nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—1 vai. vak.

■ ,-Ofiso Nl«f.: 776-2880 
Naujas roz. talof.: 448-5545

BR. r. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chrrurjija 

Ofisas 2750 West 71 st St.
Tel.: 925-8296

Valandas- 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
tlUx. Ml-: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bondrs praktika, spac. MOTERŲ lipox 
OfUas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
t CHIRURGAS
į 2454 WEST Tirt STREET

Ofi»o telef/ HEmlock 4-2123
Rertd. toWC.. Glbeon 8-6195

Priima ligonius pagal susi tarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

P. SIIEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Sp^ielt p.g.lb* kofomi 
(Arch Supports) ir t t

Z“ perkraustymai

Leidimai — -Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA \

2047 W. 67th PI. WAlbrook 34063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: -FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS į 

Visos programos is WOPA, 
1490 kiLA.3L

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio *11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

Tel.: HE m lock «413
7159 So.-MAPLEWOOD AVE.

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR. HANDS

2850 Weet 63rd St., Chlcęo, HL 60629 
Telefu PRo«p*ct 6-5084

tei?
Tarpe tuščių laukų, “švam- 

pos”, laukinės palmetės. Vieto
mis perkasti kanalai. Juose plū
duriuoja koks suvargęs aligato
rius ar gyvatė susiraičius į 
krmgelį šildosi povandeny. Su
grįžus iŠ to turo, duodama 20 
min. programa, žmogus — as
tronautas parodo visą astro
nautų apsirengimą, ką jie valgo 
ir kiek valgo, kaip jie gyvena 
toje kapsulėje, kaip miega ir 
kvėpuoja. Astronautas baigda
mas savo programą, su humo
ru klausinėja publikos kas nori 
užsiregistruoti sekančiam skri
dimui į mėnulį? ~ 
kauja. Mūsų anūkai Erikas ir 
Kurt pakėlę rankas dėl sekan
čio skridimo į mėnulį. Prelegen
tas turėjo gardaus juoko kaip 
ir publika, kad dvyniai Williai 
trylikos metų jau greitai pasi
leis į mėnulį.

Tas NASA daug ištobulin
tas, keliai daug išplatinti, vieto
mis apkarpyti krūmokšliai. 
Daug tūkstančių akrų valdiš
kos žemės plotai, akimis neper
matomos pelkės, per kurias ma- 
tia tik retai riogsančius dangų 
siekiančius pastatus, pastatytus 
mūsų piliečius surinktais pini
gais, sudėtais milijonais.

Apžiūrėję tas dykumas ir ki
tus “stebuklus”, nutarėm pa
pietauti ir leistis artyn į Atlan-' 
tą — į New Smyrna ’ Beach at
sivėdinti — į jūrą, nes dienos 
temperatūra buvo 90 laipsnių ir 
gerokai mus įkaitino.

Atsivėdinę bangų išbučiuo 
ti, grįžom pas Antaną, kuris 
mūsų penktukės išalkusių lau-j 
kė su skania vakariene. Euge
nijus ir jo šeima: dukrelė 15 
m. Cara ir sūneliai 13 m. Kurt 
.ir Eriks grįžo į savus namus 
Manhattan Beach, Kaliforniją. 
Mudviem tėvams buvo malonu
mas pabuvoti su savo šeima' 
kad ir trumpą laiką, bet mielą.

Lietuvių kaimelyje
Mūsų kaimynystėje turime 

keletą ligonių. Juozas Zeikus 
kankinasi raumenų liga. Žmo
gus .tik viduramžis, yra daug 
metų nelaimingos ligos perblok 
štas, negali visai kojų valdyti, 
naudojasi tik vežimėliu, žmona 
Ona slaugo drenomis ir nakti
mis. Zeikai išauklėjo du sūnus' 
-Jafris, vedęs, grįžo iš Vokieti
jos atitarnavęs Dėdei Šamui. 
Dabar baigia Floridos universi-

Vladas Rasciauskas - Walter
Publika juo- Rask, American Travel Service

Bureau, esančio 9727 t>o. We
stern Avenue, savininkas, par
davė ilgus metus turėtą Ranch 
Motelį, šiomis dienomis Ras
ciauskas gavo virš pusės milijo
no dolerių už žemę, pastatus ir 
gerai vedamo biznio good wilL

Rasciauskas Amerikos lietu
viams yra gerai pažįstamas, už 
motelį gauta suma yra gana 
stambi, todėl ir nutarėm pa
klausti paties pardavėjo apie šio 
motelio biznio įsigijimą ir apie 
nutarimą jį parduoti.

— Kada Ranch motelį pirko
te ir kodėl jį pardavėte? — pa
klausėm Rasčiausko.

— Ranch Motelį 1955 metų 
pabaigoje pasistatėm trise, — 
pasakė Vladas Rasciauskas. — 
Tai buvo Joe vPadzunas, John 
Žalgairaš. Biznis ėjo gerai, už
dirbom pinigų, bet paskutiniais 

'metais pradėjom nesutarti dėl 
kelių menkniekių. Man atrodė, 

i kad turim biznį parduoti, bet ir 
dėl to negalėjome susitarti. Ta
da aš nutariau išpirkti Ranch 
Motelio partnerių dalis. Praei- 

' tais metais išpirkau Padzuno 
dalį, o prieš kelis mėnesius at- 

* pirkau ir Žalgos dalį. O kai ta-

Jis gtusiuamas -kaip lyderis 
ir giriamas už tuščios Nike 
sviedinių bazės užėmimą, bet 
niekas nežino, kas darosi jo 
grupėje”, kalbėjo Bear Bow 
(Lokio Lankas). Niekas neži
no apie girtuoklystes ir kad jo 
stovykloje buvo rasta 11-metė 

I mergaitė berūkanti marijua- 
iną...”

Bear 
tuves, 
maišia 
Indian 
rose Avenue. C 
kenkęs indėnų šalpos 
lams, kad mažai kas 
aukoti.

“Chosa kiekvienoje 
stovyklavietėje paliko 
maisto; atrodo, kad lėks pas
kui ji sekti su sunkvežimiu 
(paliktiems produktams su
rinkti)”, pasakė Salvation 
Army darbuotojas.

Bow 'atsišaukė i krau- 
kad aukotą indėnams 
siųstų i jų American 

Center, 901 W. Mont- 
Chosa tiek pa- 

reika- 
benori

savo 
krūvas

Prezidentas pirmadienį 
kreipsis j darbininkus

Darbo Dieną, pirmadienį, rug
sėjo-6 d. 11 vai. priešpiet Chi
cagos laiku prezidentas Nixon 
per visas didžiąsias radijo sto
tis pasakys kalbą į Amerikos 
darbo žmones, kviesdamas pa
remti jo ekonominę politiką ir 
pagelbėti nugalėti infliaciją.

PHASE
BE I

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest Area!

GELIN1NKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Unksmumn arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT RAM E NT AS) 
5525 So. Harlem Ave. — 5^6-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GŠLINYČIA i i 

2443 WEST 63rd STREET į 
Telefonai: PR S-0833 ir PR 8-0c34 | 

W ... ■■ i ------nr—*

REMOTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

NAUJIENOSE”

TtVAS ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-4

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

pau plotelio savininkas, o ne 
partneris, pasitaikius geram pa
siūlymui, — pardaviau.

— Tai ką dabar darysi? — 
paklausėm Rasčiauską.

— Be darbo aš niekad savo 
gyvenime nebuvau ir nebūsiu. 
Be motelio, aš dar turiu ir ke- 
įlionių biurą. Praeitais ir šiais 
I metais kelionių biuro biznis ei- 
ina gerai, bet aš jo negalėjau tin
kamai prižiūrėti. Dabar, parda
vęs motelį, galėsiu skirti dau
giau laiko kelionių biurui. Be 
to, aš pats, dar-prieš saulės-nu
sileidimą, noriu kelis kartus ap-

Didžiausi teršikai 
yra automobiliai

Chicagos Tuberkuliozės In
stituto nuo Jiepos 9 d. iki rug
pjūčio 28 d. padaryti tyrimai 
parodė, kad mažiausiai pusė 
automobilių, važinėjančių Chi 
cagos gatvėmis ir ’keliais, tai 
yra apie vienas milijonas au
tomobilių neišlaiko nustatvtu 
sąlygų oro taršos atžvilgiais.

Septyniuose Chicagos pre
kybos centruose buvo patik
rinti 1,628 automobiliai ir bu
vo rasta, !,kad 929 arba 57.1 
nuošimčiai anglies viendegio 
ir anglies dvidegio išmeta dau 
giau negu sveikatos sumeti
mais leidžiama.

Anglies viendegis ir anglies 
dvidegis -yra du svarbiausieji 
aplinkos teršikai, kuriuos iš
meta automobiliai, praneša 
Tuberkuliozės Institutas.

SusirinknniĮ ir parengimu
PRANEŠIMAI

eudeik:
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
IHiiiiniiiuiMiiuiiHiuunmMmMMianMMnitiininiiimmiMmwiiimMnmmNiMmunMttmHttMiuntt

!I
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: 

S

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

Tel.: YArds 7-1741 -1742
i I

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

tetą. Ten ir gyvena su šeima, -skristi aplinkui mūsų žemę ir
pasidalinti su savo tautiečiais 
kelionių įspūdžiais, — baigė 
Rasciauskas.

’Grigolis — jaunesnis sūnus, bet 
ųau moksle atsiekė daktaro 
laipsnį ir siekia profesoriaus. 
Gyvena Illinojaus valstijoje ir 
ten lanko universitetą; vedęs 
žmoną, aukštesnės mokyklos 
mokytoją.

rKita artima kaimynė Luisą 
Tupikaitienė sunkiai serganti 
randasi Hillsboro County ligo
ninėje. Luisa baigia savo gyve
nimo dienas, jau nekalba, be sėjusį indėnų vadą Mike Chosa: 
sąmonės. Paskutiniu laiku Tu- j 
pikaitienė gyveno prie labai ge
rų dviejų moterų Stasės Ole- 
nick ir jos mamytės Mrs. špo
kas, .kurios Luisą labai gražiai 
ir rūpestingai aptarnavo, nes 
Luisa jau ilgokas laikas nega
lavo, buvo paliesta paralyžiaus. 
Tupikaičiai, buvę čikagiečiai, 
buvo daugeliui lietuvių gerai 
žinomi. Paskutiniais metais 
juodu buvo išsiskyrę. Antanas 
Tupikaitis jau miręs prieš kelis 
metus. Onutė

Reporteris

Indėnai nevieningi
Viena Chicagos indėnų gru

pė, siekianti rinkti maisto au- 
=kų 'savo alkaniems nariams, 
miesto šiaurinėje dalyje (Up
town), apkaltino staiga pagar-

“Apie jį spaudoje prirašomi 
pilni puslapiai, tuo tarpu kai 
jis atstovauja vos 55 indėnų 
buri”, pasakė Gene Bear Bow, 
kurs sakosi esąs vadas dau
giau kaip 500 indėnų grupės 
Northsidėjc.

— JoniškiečiŲ Labdarybės ir Kultū
ros Klubo linksmas piknikas įvyks pir
madienį — Labor Day — rugsėjo 6 d. 
Kay’s darže, 83rd and Kean Avenue, 
(buv. Leppos darže). Pradžia 12 vai. 
Prašome visus narius ir svečius at
silankyti i pikniką, nes klubas yra 
pasirengęs skanių gėrimų ir šiltų už
kandų. Bus gražių dovanų, šokė
jams gros Tony Walluno orkestras.

Valdyba ir -Komisija

— Chicagos Lietuviu Kęstučio Pa
šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadieni, rugsėjo mėn. 
5 dieną. 1 vai. popiet. Hollywood sve
tainėje, 2417 West 43rd Street.

— Sekmadienį, .rugsėjo 5 dieną, 
Kay’s darže (buvusiam Liepos), Su
valkiečių draugija ruošia smagų pik
niką. šokiams gros George Joniko 
orkestras. Bus skanių užkandžių ir 
išgėrimų. Visi kviečiami tame pikni
ke dalyvauti.

Pikniko Komisija

— Joniškiečių Labdarybės ir/.Kultū- 
ros klubo susirinkimas įvyks antra
dienį, rugsėjo 7 d. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd Street. Pradžia 8 vai. 
vak. Visus narius kviečiame atsilan
kyti, nes turėsime daug svarbių rei
kalų aptarti ir raportus išklausyti. 
Po susirinkimo bus vaišės. A. K.

Metinė Mirties Sukaktis

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTĮ 

Jkr 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS Į
3307 So. UTUANICA AVENUE. Phone: Y Aras 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

Dievu miško 3 laidaL
Lietuvoje trecią kartą išleis

tas -Balio Sruogos “Dievų Miš
kas” (25,000 egz. tiražas). Tai 
rašytojo pergyvenimų Stuttho- >■ 
f o stovykloje, 1943-1945 m., i 
dienoraštis. (E), 1

Lietuvos spaudoje plačiau pa- ■ 
minėta pedagogo, vadovėlių au-* 
toriaus, Juozo Damijonaičio 
100’>nv gimimo sukaktis.

(BORTKUN)
Street
Gimusi Lietuvoje.

STEP, C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

BERNICE BARTKŪNAS 
Gyvenusi 3320 W. 114 

Mirė 1970 metų rugsėjo mėn. 5 diena.
Palaidota lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: sūnus Charles Richard Bortkun, duktė Lottie Ann 

Kopfman, jos vyras Edward, 3 anūkai, 3 seserys, sesuo Lietuvoje, ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Mūsų brangiausiai Bernice Bartkųnas (Bortkun) pagerbti bus 
laikomos šv. Mišios St. Carmelite Fathers bažnyčioje, esančioje 
Munster, Indiana, 1971 m. rugsėjo 5 dieną.

i Mes Tavęs, Mūsų Brangioji, niekuomet neužmirsime. Tji pas 
mus jau nebesugnši, bet mes anksčiau ar vėlfau pas Tave nucfsimc. 
Tebūna Tau lengva si žemelė.

Nuliūdę lieka: 
Sūnus, duktė, Tentas, anūkai, seserys.

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 t 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

.pikniko darbininkus ir gausius 
i naujieniecius. Sveikinu savo 

su Dargiu supažin- ir Susivienijimo Lietuvių Ame 
rikoje vardu, ir dėkoju už pa 

kurią musų visų skai- 
atėjusiems žmonėms j lomos ir mėgiamos Naujienos 

per paskutinius 50 metų teikė 
ir dabar tebeteikia Susivieni
jimui Lietuvių Amerikoje.

Su Naujienomis man teko 
susipažinti 1930 melais, kai 
Chicagoje vyko svarbus SLA 

(seimas. Tai buvo vienas svar
biausiu SLA seimų Ameriko
je. Tame seime ir man teko rd-, . . .. , ...dalyvauti. Jame susipažinau 

tini diaugin-jSll j^r pijum Grigaičiu, ilga
mečiu Naujienų redaktorių. 
Ten teko arčiau susipažinti ir 
su a. a. Kaziu Gugiu, ilgus 
melus ėjusio Naujienų bendro- 

.vės pirmininko pareigas ir ak- 
nuolat kviečiamas į Įvairių.lyviaj dalvvavusiu SI A veik. 
tautų fraternalių organizacijų)|oje 
centrą informuoti apie šių or
ganizacijų apdraudos reika
lus ir patirti vyriausybės ruo
šiamus patvarkymus ir pakeiti-) 
mus apdraudos srityje.

Jis turi progos sueiti 
apdraudos centruose dirban
čiais ukrainiečiais, vokiečiais, 
jugoslavais ir kitų fraternalių 
organizacijų centrų atstovais. 
Dargis jau kelintas dešimtme
tis palaiko glaudžius santykius 
su Naujienomis ir naujienie- 
čiais. Visi esame apie jį daug 
girdėję, o dabar bus proga jo 
žodi užgirsti.

Savo kalbą Povilas Dargis 
šitaip pradėjo:

— Sveikinu šio pikniko pro
gramos vedėją Martyną Gudelį. 
Sveikinu komisijos narius, su- 
ruošusius tokį gražų ir didelį 
pikniką. Sveikinu čia susirin
kusius Naujienų direktorius, 
redaktorius, bendradarbius.

Povilo Dargio kalba naujieniečiams
Jieniečius 
dinų Martynas Gudelis. Jis pri
minė svarbiausios kalbos pasi- rainą.
klausvti 

t »

Daigiu vedamą darbą visuo 
I meniniame Amerikos ir Ame 
[ rikos lietuvių bare.
įima aukštą vietą 
j apygardos teisme, 
sidirba duoną.
tuvišką radijo valandą, kuria Į 

j jis informuoja plačius lietu-j 
jvių sluoksnius apie visus svar-1 
besnius Amerikos lietuvių 
pėsčius.

i gus santykius su Amerikos De-! 
mokratų Partijos vadovybe,;

‘kurioje jau kelis metus tvar- 
■ko Amerikos lietuvių demok
ratų santykius. Be to, Dargis)

POVILAS DARGIS

Povilas P. Dargis, Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
prezidentas ir veiklus kelių or
ganizacijų narvs, siu metu 
rugpjūčio 15 dieną buvo atva
žiavęs į Naujienų pikniką ir 
pasakė turiningą kalbą.

Dabartiniu metu Dargis 
atostogauja. Bet laisvas savo 
dienas jis pašvenčia visuome
niniam darbui. Labiausiai jam 
rūpi SLA. Chicagoje jis daly-i 
vavo SLA 63-čios kuopos susi
rinkime, o vėliau pasakė gerą 
informacinę kalbą sukvies
tiems Chicagos apylinkės vei- 

eile kitu C Vkūjams ir atliko visą 
reikalu.
į Naujienų piknike
Dargis rado daugybę
Bąstamų. Daugumoje
Amerikos visuomenės veikėjai, 
bet piknike jis rado kelis pa
žįstamus dar iš Lietuvos.

Piknikan suvažiavusius nau-

Povilas 
senų pa

buvo

Dargis už- i
Pitlsbu rgo j 

kur jis už-
Dargis turi lie-Į

Man tada teko arčiau pa
žinti Dr. Antaną Montvidą, 
kuris buvo apdairus SLA sei

liną organizatorius. Ten susi
pažinau su J. Mickevičium ir 
visa eile kitą gabiu ir veikliu 

su lietuvių. Tame seime dalyva
vo Mikas Vaidyla, Stasys Ge
gužis ir didelė daugybė kitų 
lietuvių liberalų ir demokratų.

— Tas SLA seimas Chicago
je buvo svarbus todėl, kad ko
munistai, sutraukę didelius 
būrius saviškių į tuometine lie
tuvių sostinę, planavo pa
grobti Susivienijimo vadovy
bę. Teko vesti įtemptą, ilgą ir 
atkaklią kovą. Teko net pra
šyti policijos, kad triukšma
dariai netrukdvtu vadovybei * c *
tvarkingai vesti seimo ir ne
leisti mažumai uzurpuoti dau
gumos teisių. Lietuviai libera
lai, demokratai ir socialistai, 
seimo metu pastebėję organi
zacijai gresiainą pavojų, rado 
bendrą kalbą ir Chicagos Lie-

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI LR MINTYS
n tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. _Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UI.
b.— i 
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#= SIUNTINIAI Į LIETUVA I
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MAMA NOREIKA I 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. » TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas [vairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
—— ■■■ I ■■■■ ■■■ TIII^

I SIUNTINIAI Į LIETUVĄ "
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS
.. ---------------------------------- ■ ■ - - - . ......r

tuvių Auditorijoje apvalė Su
sivienijimą nuo nuolatinių 
triukšmadarių, trukdžiusių di
delei Amerikos lietuvių dau
gumai vesti lietuviams naudin
gą darbą. Susivienijimo seime 
atstovų dauguma laimėjo. Su
sivienijimas atsikratė to bru- 
do... Mes jau tada pajutom ir 
pamatėm, ko siekia tie žmo
nės. Mes žinome, ką jų ben
draminčiai šiandien daro pa
vergtoje Lietuvoje...

Aš pats aktyviai dalyvavau 
minėtame seime. Buvau kvie
čiamas į kokusus ir reiškiau 
savo nuomonę. Tame seime 
arčiau pažinau naujieniecius, 
Dr. iGrigoitį ir aš pats tapau 
naujieniečiu. Man patiko tuo
metinė Naujienų pozicija Su
sivienijimo reikalu. Man pati
ko demokratinis Naujienų 
principas. Naujienos gynė de
mokratiją Amerikoje, jos skie
pijo tuos pačius principus ir 
nepriklausomoje Lietuvoje.

Gary mero bėdos
Gary, Ind., miesto tarybos 

nario Eugene Kittlando prane
šimu, dabartinio Richardo 
Ha teherio, negro, laikais esą 
neatsakingai švaistomi federa

ciniai pinigai. Naujausiai iš
švaistyti -S3^7,(MX) .suma gauta 

‘kovai su kriminalu. Valst. se
natorius Bernard Konrady pa
sakė, kad tuos pinigus gavus 
kriminalas net padvigubėjo, 

i Senatorius pareikalavo ištirti, 
kaip buvo tie $327,000 išleisti.

Pavyzdį, kaip meras Hatcher 
šeimininkauja, Kirtland suim

inėjo šitokį: iš tos $327,000 fe
deralinės sumos miesto admi
nistracija už $60,000 pernai 

| pirko sunkvežimį susisiekimo 
reikalams, bet pasinaudojo tik 
vieną kartą.

'l ai S327.000 sumai išleisti 
i pasamdytas, tūlas ekspolicinin- 
' kas Johnson gavęs per metus 
$25.000 algos ir visiškai nieko 
nedaręs. Konrady sako, kad 
tie pinigai buvo “nukreipti Į 
privačias kišenes”.

r T R U M P A 1
__

— Vanda ir Juozas Kulikaus
kai kartu su dukra Irena atosto
gauja Colorado kalnuose. Ža
visi patrauklia gamta. Jau ap
lankė Colorado Springs ir kitas 
vietoves.

— K. Donelaičio Lituanisti
nės Mokyklos tėvų komitetui 
šiais metais pirmininkauja Po
vilas Kilius. Jam talkininkauja 
R. Cepeda, V. Kleiza, V. Kosmo- 
nienė, R. Kučienė, S. Kunstma- 
nienė, L. Luneckas, S. Olišaus- 
kienė, J. Rudaitis, R. Staniūnas, 
I. Valaitienė ir A. Vengrys. Mo
kyklos registracija vyks šešta
dieni. rugsėjo mėn. 11 d. nuo 9 
vai. ryto iki 1 vai. po pietų mo
kyklos patalpose. 6901 So. Fair- 
field Ave. Pamokos prasidės 
rugsėjo mėn. 18 d., 9 vai. ryte. 
Smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos netolimoje ateityje.

— Antanas Būga, Ęridgeporto 
apylinkės pirmininkas ir apy
gardos valdybos iždininkas, grį
žęs iš atostogų turėjo išbūti sa
vaitę laiko ligoninėje, iš kurios 
išėjęs stiprėja namuose. Ant. 
Būga, gavęs priverstinų atosto
gų. ir su sušlubavusia sveikata 
neapleidžia visuomeninių įsipa
reigojimų.
— Vincas Mankus, Humboldt 

Parko Lietuvių klubo ir SLA 
226 kuopos sekretorius, po ope
racijos Edgewater ligoninėje, 
jaučiasi gerai ir netrukus žada 
grįžti namo. Sėkminga opera
cija buvo padaryta praeitą pir
madienį.. V. Mankus yra plačiai 
žinomas visuomenės veikėjas. 
Linkėtina jam geriausios svei
katos.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

EXCELLENT
1MMEDIATE OPENINGS!

— Experienced —

DRAPERY 
SEAMSTRESSES

TOP SALARY
Get 40 hours pay — 

Work four — 9 hour days.
3 Day Weekends Every week.
Excellent working conditions.

Hours 7 a.m. to 3:30 p.m. 
Air-Conditioned Shop.

Steady year round work.

ART DRAPERY 
STUDIOS

2766 No. LINCOLN AVE.
GR 2-8587

COOK
Experienced for Sorority House. Live 
in or go. Congenial surroundings. 
Good starting salary. Evanston area.

Call GR 5-3668 
from 10 A. M. '1 P. M.

miscellaneous for sale- 
jvalrūs Pardavimai

RUGSĖJO 7 D. ATIDAROMA 
RUDENS IŠPARDAVIMUI, 

didelis pasirinkimas rudens ir žiemos 
sezono drabužių, taip pat puikių reik
menų, kristalo, sidabro ir jūsų stalui 
puošniu indu.

TRIFT HOUSE
Clothing & Household Items

511 MAIN ST., EVANSTON 
Operated by Evanston Junior League

RENTING IN GENERAL
N u o m o s

IEŠKAU NUOMOTI KRAUTUVEI 
PATALPĄ SU BUTU. 

Skambinti Walteriui 
tel. 733-3494.

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIU BU
TAS beismante su baldais arba be ju. 

Tel. HE 4-3563.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS Brid- 
geporto apylinkėje vyresnio amžiaus 
moteriai ar vyrui su virtuvės privile

gijomis. Tel. 254-2622.

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

LEISIU
VYRESNI AMŽIAUS VYRUI 

ar moteriškei gyventi name ir naudo
tis visais patogumais. Gera vieta po

ilsiui graži gamta, šviežias oras.
Rašvkite

A. SURVILAI
R. R. 1. 102nd Avė.

ALLEGAN, MICHIGAN

(IV .juiniiiiimi.il ............. .. ............."i i — im.im.i    t

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgą metę patyrimas. 

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

— Be Susivienijimo, jau 
prieš 30 ir 40 metų, kiek aš 
žinau, Naujienos visą laiką 
rėmė visus svarbesnius Ame
rikos lietuvių visuomenės dar
bus. Naujienos organizavo ir 
rėmė Dariaus — Girėno skri
dimą i Lietuva. Visi žinome.A. C C

kad tiktai Naujienos padėjo 
įtraukti platesnius visuome
nės sluoksnius į Dariaus Girė
no talką. Be moralinės ir fi
nansinės paramos Darius su 
Girėnu nebūtų pajėgę perskris 
ti Atlantą. Visi rėmėme Da
riaus ir Girėno skridimą, visi 
liūdėjome, kai jų lėktuvas 
nukrito Soldino miškelyje .. .

(Bus daugiau)
’Reporteris

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KEJIMA13

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE? J............... -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas ' ■ - $

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA I

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY , .
INCOME TAX SERVICE i

6455 So. Kedzie Avė. — PRospect 8-2233
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 

BALYS BUDRAITIS
BUD’S REAL ESTATE 

4307 So. KEDZIE. CHICAGO 
TEL. — 254-5551 

4936 — 15th St., Cicero 
Tel. 652-1202

2 BUTŲ MŪRAS
2 aukštų mūrinis gerame stovyje. Du 
dideli butai po 4 kambarius su dide
lėmis virtuvėmis. Pilnas beismantas. 
pilna pastogė, uždari priegonkiai, 2 
mašinų garažas, geriausia Brighton 

i Parko apylinkė. Žema kaina, tik 
22,500. Jūs turėtumėte pirkti tą nuo

stabų namą. Paskubėkite. 
Skambinkite stebukladariui.

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

iy2 AUKŠTO, MEDINIS 
apmuštas, 41Z> ir 3% kambarių.

2 auto garažas. 
Mažiau §20,000. 

Marquette Parke. 
Skambinkite 778-2892.

ČIA DOLERIS SAUGUS
4 BUTŲ gražus mūras 4 auto 

mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
_  $42,700 >,,

PAVELDĖTAS didelis 5% kamba
rių mūras, moderni kabinetą virtuvė. 
Naujas gazo šildymas.^ Apie 40’ lotas. 
2 auto garažas. Geležinė tvora. Arti 
mūsų ofiso. — $21,000.

LIUKSUS 2 BUTŲ — 20 metų mū
ras. Radiant šildymas. Garažas. Pui
ki gatvė — blokas į pietus nuo parko. 
— $41.000.
i SKLYPAS 30’ su garažu prie Mar
quette Parko. — $10,500.

TVIRTI DU MŪRAI greta ant, pla
taus sklypo duoda $1,400 pajamų 
kas mėnesį. Centralinis alyva šildy; 
mas, daug priedu, maži taksai už 
abu. $47,900.

KAIP NAUJAS 2 aukštų 8 <butų 
mūras. $14,000 pajamų metams. Da
bar pirksite už $76,666.

SVEIKAS MEDINIS modemus . vi
duj, graži gatvė, arti Maria HS., dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18.600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $1B,95O.

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

BELW’OOD — By owmer. 5 Room 
frame. 2 bedrooms, New paneled liv. 
and din. rms. Lge. modem tile bath, 
Ige. untility rm. Enclosed front porch. 
2 car garage, new gas furnace. Hot 
water heat. 597xl25’ lot. Low taxes. 

By Appointment Only. 
$19,500 544-9559

RIVERSIDE — By Owner (brick 
French Provincial) 7 Rooms, 3 bed
rooms, 1% baths Cabinet kitchen. 
Living rm. with fireplace. Formal 
dining room. T-V rm. Central Air.

2 car garage; Side Drive.
$43.500.

Tel. 447-1029

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh
ten Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell..

PUIKUS BUNGALOW, įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke. »

3 BUTAI ir biznio patalpa ^Mar-
quete Parke. . H "

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta. .'

ŠIMAITIS REALTY *
2951 WEST 63 STREET

436-7878

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

T«l.: REpublIc 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775 

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

— Romas Sparkis, Regina 
Kiudulaitė, Ramunė Martytė, 
Danutė Petkūnaitė, Silvija Traš- 
kaitė. Vytautas Butikas ir And
rius Kašinskas. lietuviai jaunuo
liai. plaukė Lietuvą atstovau
jančiu laivu Chicagos miesto 
valdybos suorganizuotose Ve
necijos naktyse. Lietuvių jau
nimą, LR valdybos pakviestas, 
suorganizavo Romas Sparkis. 
I>aivą puošė Tadas Sparkis. Lie
tuvių atstovavimu pasirūpino, 
organizavo ir susidariusias iš
laidas apmokėjo LB apygardos 
valdyba. Lietuvių jaunimas, pa
sipuošęs gražiais tautiniais dra
bužiais, sulaukė amerikiečių dė
mesio ir įvertinimo.

— LB Vidurio vakarų apygar
dos valdyba mokslo metų pra
džios ir Bendruomenės mėnesio 
proga pasirūpins Chicagoje iš
einančioje lietuvių spaudoje 
skelbti specialius šūkius lietu
viškojo švietimo ir solidarumo 
įnašų reikalu. Bendruomenės 
mėnesio tikslas yra atkreipti 
ypatingą dėmesį visos lietuvių 
visuomenės į tautinės gyvybės 
išlaikymo reikalus.

— šaulių S-gos CV nariai 
Darbo Dienos šventės savaitga
lyje susirinks į Dainavos sto
vyklą posėdžiui. Ta pačia proga

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

GERAI VEIKIANTI KEPYKLA 
Pilnai įrengta. 3 aukštų mūras. 2 
po 6 kamb. su 2 voniom ir 4 kamb. 
butas, 1-mam aukšte, taip pat sklypas 
su 2 mašinų garažu. Priimamas pa

siūlymas. Gage parko apylinkė. 
SAVININKAS 

PR 6-6169 arba RE 7-2509

suvažiuos JAV ir Kanados šau
liai šaudymams, šaulių Sąjun
gai vadovauja Vincas Tamošiū
nas.

— Antanas Laurinaitis, Vy
tauto Didžiojo šaulių kuopos 
valdybos narys, išvykęs į Lo- 
rettos ligoninę sveikatos patik
rint. šiomis (įienomis jau grįžo 
į namus.

— Pranas šulas buvo išvykęs 
į Los Angeles ir dalyvavo inž. 
Jurgio ir Angelikos Mošinskių 
naujagimio krikštynose. Jis yra 
Angelikos Mošinskienės-šulai- 
tytės dėdė. Į šeimos šventę bu
vo atvykę p. Mošinskai iš Bra
zilijos.

— Dail. Janina Marks, gyy. 
Michiana Shores, laimėjo už 
savo parodoje išstatytą kilimą 
News Dispatch Award. Paro
da buvo surengta Dunes Som- 
mertheatrc, Michiana Shores, 
Ind,, kurioje dalyvavo kelios 
dešimtys plačios apylinkės dai 
lininkų. Eksponatams įvertin
ti jury komisija buvo atvykusi 
iš Chicagos. Dailininkė Janina 
Monkutė Marks buvo išstačius! 
du savo naujausius audinius. 
Premiją laimėjęs kilimas bus 
išstatytas visa mėnesi Karwick 
Place, Michigan City.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4UAJ AmKaj*, 
Chicago, |||. 6O63X T*L YA 7^9t0
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DVI AR TRYS ŠEIMOS pirkit 8 butų 
namą po 3 ir 4^ kambarius. $15,000 

pajamų. Marquette Parke. 
Tel. HE 4-2323.

MARQUETTE PARKE 22 butų geras 
apartamentinis namas. , Gera vieta, 

geros pajamos. Teirautis 
tel. 476-6989.

GERIAUSIAS 
BRIGHTON PARKE .

Puikus; vienas iš naujesnių, 2 butų 
mūras. 4% ir 4 kambariai. Beržiniai 
kabinetai virtuvėse,, ceramic plytelės 
voniose. Pilnas beismantas ir pasto
gė. Atskiri šildymo vienetai. Patogi 
saliono ir valgomojo kombinacija. 
Našlė priversta parduoti už žemą kai
ną virš 30,000 dol. Viskas labai gera

me stovyje. Būkite apsukrūs.
Skambinkite stebukladariui. 

Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

254-8500

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkėj. — $38,000. . • .

LAŠAI GERAS 10 būtų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik S89.000. ’

10 BUTŲ, mūras, alum. langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

1% AUKOTO 12 metų mūrinis. Ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRMS. Nauja šilima ga
zu. aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28,900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

NEAR 64th PLACE
& HOMAN

6 room bungalow with 
finished attic.

Contact agent B. N. LAKE
445-1416

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Tilsoml «uto motorri, rlabdžlal, 

turw-upa Ir ♦. L
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9317

■■ ■- \

TERRA
BrmgenybH, LalkrodfUl, Dovanot 

vlwrm progomv
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

TeleL 434-4660

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

FOR SALE
By owner in North Harvey. 3 bed
room brick home, large living room, 
kitchen dining area, full basement, 
gas heat, central air cond. 2 car gar
age, storms & screns. many other 
extras. Asking mid 20’s. Shown by 

appt. Tel. ED 3-2914.

LOMBARD
3 bedroom brick ranch, att, garage 
w. den, zoned commercial, good for 

office, etc. Upper 40’s.
BY OWNER
627-8297

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimv Statyba Ir Remontu

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perrtatau Benui vi
sų rūšių namo apėfldymo pečiui Ir 
air-condlitioning J naujus Ir senna na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie- y 
karnas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING ė: SHEET METAL
^4 So. * ESTERN AVK

CHICAGO, ILL. 60609
TEL.: VI 7-5447

*NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

juiniiiiimi.il

