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KETURIU DIDŽIŲJŲ SUTARTIS DEL DE
MASKVA. — Sovietų spaudoje jau nuo 1969 metų, kada 

Kinijos-Sovietų Sąjungos pasienyje įvyko susišaudymų, nebuvo 
tokių piktų ir išsamių straipsnių prieš Kiniją, kaip 6,000 žodžių 
straipsnis pasirodęs šeštadienio “Pravdoje”. Sovietų spaudos 
agentūra išdalino straipsnį užsienio korespondentams dar prieš 
“Pravdai” pasirodant. Straipsnis pasirašytas “L Alexandrov"’ — 
pseudonimu, kuris paprastai reiškia, kad straipsnis atėjo iš po- 
litbiuro.

Sovietų partijos organas puo
la ne tik Kinijos politiką, bet ir 
patį pirmininką, Mao, kuris esąs 
kaimietis su per daug išpūsta 
ambicija. Kinijos politika esan
ti pakinkyti imperializmo jėgas 
pasaulinio komunizmo išardy
mui, siekiant pasaulio domina
vimo. Komunistams teksią su
stiprinti budrumą, nes maoiz- 
mas yra aiškus komunizmo prie
šas, siekiąs pakenkti komunistų 
judėjimui. Mao mokslas netu
rįs konkretaus turinio, jis pavo
jingas visiems tiems, kurie juo 
tiki.'

Straipsnyje pabrėžiamos Pe
kino pastangos suskaldyti vie
ningą komunizmo' frontą. Peki
nas nesąs joks “trečiojo pasau
lio” globėjas ar mažų valsty
bių gynėjas. Kinija veidmai

niaujanti, pati daranti užkulisi
nius susitarimus su imperialis
tais. Kinija neturinti principų.

Sovietų žmonės negali nepa
stebėti, sako laikraštis, kaip Ki
nija, flirtuodama su Washingto- 
nu, atvirai pabrėžia savo neapy
kantą Sovietu Sąjungai. Pekino 
ir Washington© užkulisiuose yra 
ruošiamas sąmokslas prieš socia
lizmą, prieš visųvpasaulioljau- 
džių interesus, prieš kovas dėl 
laisvės ir nepriklausomybės.

Pabrėžtina, kad “I. Aleksan
drovas” parašė panašų ilgą 
straipsnį 1968 metais prieš Če
koslovakijos okupavimą. Tada 
tame straipsnyje buvo bandoma 
pateisinti invaziją į Čekoslovaki
ją--;- ■- : - ■

Sovietams labai nemaloni^ kad 
Amerika ir Kinija ima derinti 
savo santykius. Juos baugina 
mintis; kad didžiausia pasaulio 
pramonės galybė — Amerika ir 
didžiausią gyventojų skaičių tu
rinti valstybė — Kinija sujungs 
jėgas ir jas nukreips prieš So
vietų Sąjungą. Nemaloni sovie
tams ir 'Kinijos įtaka komunis
tinėse pasaulio partijose, šį ru
denį Kinijos premjeras rengia
si aplankyti Jugoslaviją, Rumu
niją ir Albaniją, kurios atvirai 
nebeklauso Maskvos.

Laisvieji albanai 
už Baltijos tautas
Laisvųjų albanų biuletenis, 

leidžiamas Paryžiuje, “La Re
sistance albariaise” (94 nr., lie
pos 20) paskelbė, jog Estų In
formacijos Centro susirinkimas 
Stockholme griežtai protestavo 
prieš sovietų politiką, nukreip
tą prieš etnines mažumas. Cen
tras. išsiuntinėjo laisvojo pasau
lio vyriausybėms, spaudai ir kt. 
Stockholme 7 organizacijų pasi
rašytą atsišaukimą “Nepamirš
kite Baltijos tautą”.

Biuleteriis pažymėjo: “Mes, 
albanai, taip pat būdami komu
nistų agresijos aukomis, pareiš
kiame baltų tautoms nuoširdžius 
simpatijos bei solidarumo jaus
mus”. (E)

IŠ V!SO PASAULIO '
♦ jį

GARY. — Indianos demokra
tų vadovybė pagaliau pripažino 
Gary miesto merą Hatcherį ir 
išrinko jį Gary demokratų va
du. Paskutiniuose rinkimuose 
demokratai buvo išstatę kitą 
kandidatą.

WASHINGTON  AS. — Nauja
sis tymsterių unijos vadas Frank 
Fitzsimons apeliavo į preziden
tą Nixona, kad tas paleistų bu
vusį unijos prezidentą Jimmy 
Hoffą iš kalėjimo.

PHOENIX. — Arizonoje vie
noje šeimoje įvyko barniai. Vie
nas vyras, ginkluotas dviem re
volveriais, 'nušovė septynis as
menis, jų tarpe keturis vaikus: 
10, 3, 1 metų ir vieną — 9 mė
nesių amžiaus.

LONDONAS. — Britanijos 
sosto įpėdinis princas Charles už 
dviejų savaičių įstoja į karo lai
vyno akademiją Dartmouth. Po 
šešių savaičių jis bus paskirtas 
į karo laivyną. Princas laivyne 
ištarnaus nuo 3 iki 5 metų. Ka
rininkai ne tarnybos metu turės 
jam’ nusilenkti, tačiau 'tarnybo
je jaunas leitenantas turės už 
save vyresnius karininkus va
dinti “Sir”. ,

HOUSTONAS. — Senatorius 
James Buckley Young Ameri
cans for Freedom konvencijoje 
puolė Amerikos liberalus, ypač 
New Yorko merą Lindsay, kuris 
taip “nuvaldęs” New Yorką, kad 
iš jo likusi tik dykuma. Jei jis 
taptų prezidentu, tas pat atsi
tiktų su Amerika, pareiškė se
natorius.

KARACHI. —Pakistane vie
nas jaunas olandas nuteistas 
dviem metams kalėjimo už lėk
tuvų fotografavimą aerodrome. 
Jis laikomas šnipu, o jo draugai 
Olandijoje tvirtina, kad jau
nuolis renka lėktuvų modelius 
iir fotografijas jau daug metų.

SYRACUSE. '— New Yorko 
valstijoje pasitaikė pirmas su
sirgimas nuo arklių encephali
tis ligos, nuo kurios Meksikoje, 
Texas ir Louisianoje išdvėsė 
tūkstančiai arklių. Susirgo pus
antro mėnesio kūdikis, kurį 
įkando bacilomis apsikrėtęs 
uodas.

REYJKJAVIK. — Islandijos 
sostinėje buvo uždrausta laiky
ti šunis, kurių čia buvo apie 2,- 
000. Kai kurie šunų mylėtojai 
nutarė išsikraustyti į kitus 
miestus.

Statybos darbams naudojamas sunkusis traktorius sveria 250,000 svaru. Jis varomas elektros 
turbinos. Vien padangos yra 10 pėdu. Du maži dviratininkai visai sumažėja šio milžino kai

mynystėje.

JAPONIJOS
PLANUOJA NUVAŽIUOTI į KINIJĄ

TOKIJO..— Japonijos premjeras Šato visą valandą kalbėjosi 
su ’“Chicago Tribune” leidėju Harold Grumnaus ir laikraščio re
daktorium. Clayton Kirkpatrick. Premjeras pareiškė, kad jis 
norėtų nuvažiuoti į komunistinę Kiniją aptarti Su Pekino vadais 
ateities santykių. Jis norėtų prašyti prezidentą Nixona, kad 
jis būdamas. Pekine padėtų suorganizuoti Japonijos premjero 
pakvietimą. Pasikalbėjimo metu premjeras Šato pakartojo, kad 
Japonijos ateitis glaudžiai surišta su Amerika ir Japonijos politi
kos pagrįndiniu akmeniu bus bendradarbiavingąs su-Amerika.

BERLYNAS. — Didžiosios galybės, nugalėjusios Vokietiją 
II-jame Pasauliniame kare, nesutvarkė, kaip reikiant, Berlyno 
klausimo ir jis ilgus metus kėlė įtampą ir nesutarimus. Praė
jusią savaitę po pusantrų metų derybų buvo pasirašyta Ameri
kos, Sov. Sąjungos, Prancūzijos ir Britanijos sutartis, kurios 
tikslas panaikinti įtempimus ir palengvinti Vakarų Berlyno gy
ventojų dalią. Vakarų Vokietija ir komunistų valdoma rytinė 
Vokietijos zona sutarčiai pritarė. V. Vokietija, anksčiau susi
tarusi su Lenkija ir Sovietų Sąjunga pagerinti santykius, buvo 
pastačiusi sąlygą — neratifikuoti tu sutarčių, kol nebus sutvar

BARAI. — Kambodijos ka
riuomenė sudavė šiaurės Vietna
mo batalionui nemažą smūgį. 
Mūšio lauke komunistai paliko 
virš 100 lavonų.

Nixonas Čikagoje
ČIKAGA. — Praėjusį penk

tadienį prezidentas Nixonas pa
sakė kalbą Čikagon suvažiavu
siems pieno farmų savininkams. 
Kalboje prezidentas žadėjo Ame
rikai naują ekonominę pažangą, 
pirmą kartą po ilgo laikotarpio 
“be infliacijos ir be karo”. Aiš
kiai politinėje kalboje, kurios 
klausėsi 40,000 žmonių, prezi
dentas pasisakė už darbo žmo
nes ir ragino juos gerbti, pri
mindamas savo tėvą, kuris dir
bo įvairius juodus darbus ir tuo 
didžiuodavosi.

Japonija pastaruoju metu bu
vo du kart smarkiai paliesta 
Amerikos vyriausybės veiksmų. 
Pirmas, ką japonai vadina, “Ni- 
xono smūgis” buvo paskelbimas, 
kad Nixonas vyks į Pekiną — 
nauja — JAV antras ekonominė 
politika. Abu šiuos reikšmingus 
žingsnius Ameriką padariusi ne
pasitarusi su Japonija, tuo pa
statydama jos vyriausybę į ne
patogią padėtį.

Japonijos opozicija kaltina 
premjerą Šato, kad — jis liko 
izoliuotas užsienio politikoje. Jis 
ir toliau remia čiang Kai Sheko 
režimą Formozoje, ką ir Ame
rika Iki šiol darė. Japonijos 
spauda ir parlamento nariai ra
gina vyriausybę skubiai sutvar
kyti santykius su komunistine 
Kinija. Anksčiau premjeras Sa
to kritikuodavo japonų biznie
rius, kurie važinėdavo į Kiniją. 
Dabar jis pats planuoja ten va
žiuoti. Netrukus į Kiniją vyksta 
svarbus japonų pramonininkas 
Shigeo Nagana, Nippon plieno 
bendrovės prezidentas ir Japo
nijos Prekybos Rūmų pirminin
kas. Jis kartu yra ir stambus 
premjero Šato rėmėjas.

Lyg norėdamas nuraminti Ki
niją, kuri rūpinasi Japonijos eko
nominiu ir kariniu stiprėjimu, 
Šato pareiškė Čikagos laikrašti
ninkams, kad Japonija niekada 
nebandys tapti atomine galybe 
ir savo gynybą pagrįs glaudžiu 
bendradarbiavimu su Amerika.

Išvyko i Europą
Dr. J. K Valiūnas, Vliko pir

mininkas, rugsėjo 2 d. išvyko 
į Europą ir Afriką. Abiejuose 
kontinentuose jis aplankys po 
kelias valstybes. Dr. Valiūnas 
kelionėje bus apie šešias savai
tes. Ligi jam sugrįžtant, Vli
ko pirmininko pareigas eina vi
cepirmininkas J. Audėnas. (E)

Vilniaus žydams 
neleido melstis

Vakarų Europos spauda š. m. 
rugpjūčio 2 d. paskelbė žinią apie 
10 Lietuvos žydų suėmimą ties 
Vilniumi. Londono “The Times” 
rugp. 2 d. įdėjo Reuterio agen
tūros žinią, kurioje nurodyta: 10 
Lietuvos žydų buvo suimta, 
jiems meldžiantis, - šalia sovietų 
paminklo karo aukoms, už karo 
metu žuvusius žydus. Apie 300 
žydų buvo nuvykę prie pamink
lo, už Vilniaus — paminklas jau 
buvęs apsuptas milicijos, žydai 
buvo paprašyti pasišalinti, bet 
jie atsisakę.

Visa Italijos spauda, radijai 
bei televizija taip pat tą pačią 
rugp. 2 d. įdėjo panašaus turi
nio žinią. (E)

Stovyklose naikina 
svetimas tautas

Paryžiuje leidžiamas biulete
nis “Sachez que a l’Est”, skelbią 
religinio pobūdžio žinias apie 
Bažnyčios persekiojimą už gele
žinės uždangos, Š. m. liepos mėn. 
laidoje rašydamas apie A. Mar- 
čenkos dienoraštį “Mano liudiji
mas” (apie darbo stovyklas So
vietų Sąjungoje), vienoje vieto
je pažymi, kad ne rusai, bet uk
rainiečiai, latviai, lietuviai, es
tai, žydai, totoriai ir kiti dar 
Stalino laikmečiu sudarę stam
bią kalinių grupę ir tai nėra pa
sikeitę ligi šių dienė. Jie ir to
liau tebelaikomi stovyklose. Tas 
sovietų elgesys iš anksto apgal
vota politika, siekiant sunaikin
ti tą ar kitą tautybę. (E)

BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje susišaudyme tarp airių 
ir britų kareivių paklydusi kul
ka nušovė 17 mėnesių mergaitę, 
žuvo ir keli britų kareiviai.

Šveicarų spaudoje
“Giornale del Popolo”, didžiau

sias dienraštis italų kalba Švei
carijoje š. m. liepos 27 d. laidoje 
(nr. 169) įdėjo platų vedamąjį 
“Lietuvis dvasininkas pats gi
nas?’. Dienraštis, pasinaudojęs 
Elta-Press 'biuletenio, Romoje, 
informacijomis, plačiai atpasa
kojo kun. A. Šeškevičiaus bylą 
ir pateikė plačias jo gynimosi kal
bos citatas. ’

šis įtakingas dienraštis apie 
Lietuvą, jos laisvės bylą rašo 
dažnai ir jau ne kartą yra pa
skyręs vedamuosius. (E)

WASHINGTONAS.— Parkų 
apsaugos’ įstaiga rengiasi aptep
ti Linkolno paminklą specialiais 
dažais, nes nuo oro taršos pa
minklo marmuras mažėja. Nuo 
1922 metų Linkolno paminklas 
“susitraukė” 0.32 colio. Marmu
ras gali, ištirpti kaip Alka-Selt- 
zer tabletė, pareiškė paminklų 
apsaugos specialistas. Specialūs 
dažai — Savestone — jau buvo 
sėkmingai panaudoti apsaugant 
graikų Parthenoną ir Paryžiu
je Triumfo Arka bei Notre Dame 
katedra.

SANTIAGO. — Čilės vyriau
sybė užblokavo amerikiečių 
valdomą Čilės Telefono bendro
vę bankuose ir ji nebegali išsi
imti savo indėlių. Čilė siekia 
bendrovę nusavinti, siūlydama 
70 milijonų dol., kada bendrovė 
reikalauja 153 mil.

Prekybos sekretorius Maurice Stans 
yra algy ir kainų prieiiuros šalirvin- 
kas. Jis pranašauja, kad kontroles rei
kės pratęsti praėjus 90 dienų perio
dui nuo rugpiučio 15 d., kada prezi
dentas paskelbė naują ekonominę 

politiką.

kyti Berlyno reikalai.

Atidavė Evos
Peronienės kūną

iv-

MADRIDAS. — Argentinos 
ambasadorius Ispanijoje pats at
lydėjo ir perdavė Ispanijoje gy
venančiam Juan Peronui, buvu
siam Argentinos prezidentui, jo 
žmonos Evos Peron užbalzamuo- 
tą kūną stikliniame grabe. Apie 
šį perdavimą paskelbė Argen
tinos vyriausybė ir Argentinos 
ambasada Ispanijoje.

Peronas, 75 metų, Ispanijoje 
gyvena su savo antra žmona. 
Eva Peron mirė 1937 metais nuo 
vėžio. Ji nebuvo palaidota, bet 
balzamuota ir paguldyta Argen
tinos darbininkų unijų centro 
salėje. Ją lankydavo tūkstančiai 
žmonių. Peronas bandė paskelb
ti ją šventąja, tačiau Vatika
nas atsisakė tai padaryti. Kada 
Peronas buvo pašalintas iš val
džios, po trijų mėnesių karinin
kų grupė išsivežė ir Evos Pero
nienės palaikus. Iki šiol niekas 
nežinojo, kur jie yra paslėpti. 
Tuometinis prezidentas Aram- 
buru ir dar aštuoni asmenys Ar
gentinos valdžioje žinojo paslap
tį, tačiau niekam nesakė.

Dabar, sugrąžinus Evos kūną 
jos vyrui Peronui, paaiškėjo, kad 
Peronienės grabas buvo paslėp
tas Italijoje, netoli Romos, ma
žose kapinėse.

Dabartinis Argentinos prezi
dentas pradėjo derėtis su Pero
no šalininkais Argentinoje ir vie
na jų sąlygų buvo — sugrąžinti 
Evos Peronienės kūną jos vy
rui. Manoma, kad dabar Pero
nas kūną palaidos Ispanijoje.

Kardinolas duoda 
kunigams balsą

NEW YORKAS. — Kardino
las Cooke, New Yorko arkivys
kupas išsiuntinėjo visiems sa
vo diecezijos kunigams laiškus, 
kviesdamas kunigus pasiūlyti 
po vieną ar kelis kandidatus į 
vyskupo vietą. Tai pirmas toks 
atvejis, kada katalikų kuni
gams duodamas balsas pasisa
kyti apie kandidatus į vysku
pus. Panašiai padarė ir Brook- 
lyno vyskupas Mugavero, ta
čiau jis kandidatų pavardžių 
prašė ne tik iš savo kunigų, bet 
kreipėsi ir į kai kuriuos vie
nuolius bei pasauliečius katali
kus.

Vyskupus iki šiol parinkdavo 
visi diecezijos vyskupai, nusių- 
sdami ilgoką sąrašą per apašta
liškąjį pasiuntinį į Vatikaną, 
kuris ir pasirinkdavo vieną as
menį vyskupo pareigoms. Da
bar vis daugiau diocezijų klau
sia ir kunigų patarimo, nors 
dar nežinia, kiek jų balsas tu
rės įtakos paskiriant naujus 
vyskupus.

Keturių valstybių susitarimas 
yra kompromisas, abiem pusėm 
šio to atsisakant ir šį tą laimint. 
Susitarimas nekeičią skirtingų 
pažiūrų į Berlyno legalinę pa
dėtį. Sutartyje įrašyta, kad ji 
neliečia didžiųjų valstybių pa
žiūrų.

Civiliams Vakari] Berlyno gy
ventojams bus galima lankytis 
Rytų Berlyne, panašiomis sąly
gomis, kaip ten lankosi kiti už
sieniečiai. Berlyno sienoje bus 
padaryta naujų praėjimų iš vie
nos miesto dalies į kitą.

Visas . judėjimas tarp Vaka
rų Vokietijos ir Vakarų Berlyno 
bus palengvintas, netrukdomas 
keliuose, upėse ir geležinkeliuo
se. Vakariečiai atsilygindami 
pabrėžė sutartyje, kad Vakarų 
Berlyne nėra konstitucine Va
karų Vokietijos dalimi ir jo ne
valdo Bonos vyriausybė. Va
karų Vokietija tačiau atstovaus 
Vakąrų Berlynui tarptautinėje 
plotmėje ir galės duoti vizas Va
karų-Berlyno gyventojams,- tu
rės jiems konsularines galias. So
vietų Sąjungai leidžiama Vaka
rų Berlyne atidaryti prekybos, 
turizmo agentūras ir konsulatą.

Rytų Vokietija šiame susita
rime tiek laimi, kad keliuose pa
ragrafuose yra paminėtas jos 
vardas, tuo lyg išreiškiant val
stybės pripažinimą. Sutartis įsi
galios, kai antroje derybų daly
je Rytų Vokietija susitars su 
Vakarų Vokietija dėl praktiškų 
susitarimo įgyvendinimo būdų. 
Tada bus pasirašytas galutinis 
protokolas.

Dar viena vakarų nuolaida ko
munistams yra uždraudimas Va
karų Vokietijos valdžios orga
nams vykdyti oficialius valdžios 
veiksmus V. Berlyno dalyje. 
Valdžios nariai galės mieste lan
kytis, tačiau negalės atlikinėti 
oficialių valdymo aktų.

Uždraudė motinai 
gyventi su sūnumi

SAN DIEGO. — Kaliforni
jos teismas pasodino į kalėji
mą motiną, 41 metų amžiaus ir 
jos sūnų 23 m. už tai, kad jie su
situokę gyveno kaip vyras ir 
žmona ir augino dviejų metų 
dukterį. Motina gavo šešis mė
nesius kalėjimo, o sūnus ;— 9 
mėn.

Teisme paaiškėjo, kad motina 
išsiskyrė su savo pirmu vyru ir 
kita šeima adoptavo ir išaugino 
jos sūnų. Pirmą kartą sūnus 
pamatė savo motiną, būdamas 
jau 19 metų. Nežinodamas, kad 
ji yra jo tikra motina, sūnus į 
ją įsimylėjo. Motina turėjo dar 
penkis vaikus.

Šią naują šeimą apskundė bu
vęs moteriškės vyras, kaltinda
mas motiną daugpatyste.

— Smiltynėje, ties Klaipėda, 
liepos 11 d. buvo surengta tra
dicinė Jūros šventė. (E)



BAŽNYTINĖS ŽINIOS
Įvedė naujų nuodėmę . *. L

Neatsargūs vairuotojai 
turės eiti išpažinties

VATIKANAS. — Osservatore 
Romano paskelbė Mediolano 
(Milano) arkivyskupo Giovan
ni, Colombo straipsnį, kuriame 
aiškinama prasmė naujos nuo
dėmės, papildomos automobiliu 
važiuojant, žodžiu, bet koks ne
atsargus vairavimas nuo šiol bus 
nuodėmė, iš kurios tegalės “iš
rišti” kunigas per išpažintį. 
“Neatsargumas savaime yra nu
sidėjimas, nepaisant ar jo pasek
mėje įvyko nelaimė ar neįvyko. 
Geras vairuotojas žino, kad ne
atsargiai važiuodamas jis stato 
pavojun žmonių sveikatą, ir net 
gyvybę”, rašo kardinolas Co
lombo.

Tą naują nuodėmę iššaukė 
neapsakomas akcidentų su žmo
nių užmušimais padaugėjimas 
Italijos vieškeliuose, ypač sa
vaitgaliais, kuomet karštakrau- 
jai italai pasileidžia iš miestų 
išvažiuoti ar pradeda grįžti.

Vis dėl to celibato
VATIKANO MIESTAS. — 

Popiežius Paulius VI viso pa
saulio vyskupams išsiuntinėjo 
“baltąjį raštą” kunigų celibato 
klausimu, stengdamasi šio kon
troversinio klausimo neprileisti 
prie debatų šį spalio mėnesį 
įvykstančiame vyskupų sinode.

Vatikano pranešimu, tas raš
tas, tikriau “baltoji knyga” ce
libato reikalu, yra masinis rin
kinys įvairiausių biblijinių, is

SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIU 
AMERIKOJE

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
| intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
I Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. ' Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
f Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra

darbiauto  jų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų nlitų miglose apie 
f besikeičiantį komunizmą. 158 psL, kaipa 3 doL

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap- 
I tašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- 
I rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi- 
I minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- 
I vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
j rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai- 
f nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai apiei- 
g džiaut Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 
1 lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

j. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
| paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
I išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
1 asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ, 
f Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
i Klaipėdoje ir Palangoje_ Vaizdūs aprašymai, ką ji.ten matė, kokias 
j kalbai girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,00. Yra taip pat 
f išversta į angių kalbą.

D. Kvraitfc, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės į Lietu- 
& vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
t psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 
į riuį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo- 
f kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pieperio 77 ANEKDOTUS. 
I 52 psl., $1,00.
I Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
I atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.
™___________ -------

SLA — jau 80 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdrau> 
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 saugu Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdrauda* nuo $100.00

' iki $1^000.60. * ;
£T.A — 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 apdraudę: . 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

Z
SLA — AKCIDENTALfi APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme

nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ Ir draugijų Bė
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. - - '

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

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

torinių ir doktrininių argumen
tų, kurių tikslas yra sustiprin
ti popiežiaus Pauliaus atkaklų 
nusistatymą Romos katalikų 
kunigams neleisti pačiuotis.

Kunigai nominuos vyskupus
New Yorko arkivyskupas kar

dinolas Terrence Cooke ir Brook
lyn© vyskupas Mugavero išsiun
tinėjo arkidiocezijos kunigams 
laiškus, kviečiant nominuoti kan
didatus į vyskupus. Mugavo— 
ro laiškas išsiuntinėtas net mo
terims vienuolėms ir pasaulie
čiams.

Nors nominacijos nebūsian
čios viešos, tačiau arkiv. Cooke 
užtikrinęs kunigus, kad jų no
minacijas bus “rimtai apsvars
tytos”.

Nors kitose diecezijose tokios 
nominacijos jau praktikuoja
mos, bet New Yorke tai pirmas 
toks atsitikimas, praneša AP.

Nori sostinei juodo vyskupo
LOS ANGELES (NC). — 

Juodųjų katalikų broliška orga
nizacija Peter Claver Vyčiai sa
vo metinėje konvencijoje nubal
savo reikalauti, kad JAV sosti
nei Washingtonui arkivyskupas 
būtų juodas. Dabartinis kardi
nolas Patrick O’Boyle jau yra 
75 metų ir yra įteikęs rezignaci
jos raštą.

CHICAGO. — Negrų nacio
nalinė kampanija už juodo ar
kivyskupo paskyrimą Washing
tonui ir už daugiau juodųjų vys-

Povilo Dargio kalba naujieniečiams
(Tęsinys)

— Nepasiekus Dariui ir Girė
nui Lietuvos, Naujienos pir
mos iškėlė mintį ir pradėjo or
ganizuoti naują skridimą per 
Atlantą, — toliau Naujienų 
piknike kalbėjo Povilas Dar- 
gis, SLA prezidentas. — Jos or-

kupų išplačiamą į reikalavimą 
daugiau juodųjų vadovų įvai
riose bažnyčios veiklos srityse. 
Šios kampanijos vadai Chica- 
goje yra pasiryžę siekti, kad baž
nyčios vadai nesielgtų su juo
daisiais katalikais kaip kokie mi
si jonieriai ir kad juodieji pa
sauliečiai labiau imtųsi inicia
tyvos tvarkyti parapijų politi
ką ir programas negrų daugu
mos apgyventose apylinkėse.
“Velniai” suerzino Vatikaną
Italijoje karštus ginčus tarp 

pasaulietinės ir Vatikano spau
dos sukėlė Ken Russel’o filmas 
“The Devilis”, vaizduojantis 
“silpnybę seksui” turinčius ku
nigus ir “orgijas” moterų vie
nuolynuose.

“The Devils” vaizduoja pran
cūzu miestą Loodun 17-me šimt
metyje Liudvikui XIII karaliau
jant ir “didžiajam mylėtojui” 
kunigui Urbain Grandier vieš
pataujant. Filme sesuo Jeannes 
(Angelų) apkaltina kun. Gran
dier, kad jis ją suvedžiojęs su 
velnio pagalba. Kunigas už tai 
buvo, nukankintas ir pagaliau 
sudegintas.

Vatikano oficiozas L’Osserva- 
tore Romano filmą pavadino “ki
nematografijos Įžeidimu”, prie
mone “vakar dienos, šios dienos 
ir visų laikų bažnyčiai linčiuo
ti”, ją “priespaudos politiniu 
įrankiu” pavaizduoti.

Romos dienraštis “Momento 
Sera”, priešingai, filmą pavadi
no ‘.‘splendid”, kurio žmonės 
žiūri maldingai tylėdami ir bai
gus “triukšmingai plodami”.
Abraomas ir Mozė — žydų mitas

Britų autorius ir Senojo tes
tamento lektorius John Allegro, 
anksčiau sukėlęs kontroversijas 
savo tvirtinimu, kad krikščio
nybę įsteigė “šventųjų” grybų 
garbi ntoj ų (valgytoj ų) sekta, 
dabar savo naujoje knygoje “The 
Chosen People” (Išrinktoji tau
ta) teigia, kad Mozė, Abraomas 
ir kiti žydų patriarchai yra žy
dų jnitai.

“Faktiškai”, tvirtina Allegro, 
“tie patriarchų didvyrių ir pa
ties žydų dievo vardai nėra se
mitiški ir, kaip naujausi tyri
mai parodo, yra kilę iš daug se
nesnės civilizacijos Artimuosiuo
se Rytuose ar net pasaulyje”.

“Biblijos pasakojimai apie 
klaidžiojimus po dykras yra me
lagingi”, rašo Allegro. “Pati są
voka apie dykumų Dievą yra vė
lesnių teologų padaras, ų ne au
tentiški genties atsiminimai iš 
Izraelio senovės. Bendrai, žydų 
religijos šaknys glūdinčios se
novinėse Viduriniųjų Rytų kul
tūrose ir susietos su šventųjų 
grybų valgymu, kas sukeldavo 
haliucinacijas.

ganizavo Felikso Vaitkaus skri 
diiną ir kvietė Amerikos lietu
vius prisidėti prie šio didelio 
darbo. Vaitkus, kaip atsime
nate, buvo laimingesnis. Jis 
nusileido Anglijoje, bet jis pa
siekė ir Lietuvą, kur buvo vi
sų šiltai priimtas...

— Naujienos organizavo ir 
aktyviai rėmė Amerikos Lietu
vių Tarybos darbus. Visi žino
me, kad dr. Grigaitis buvo Al
to širdis ir siela. Didelės lietu
vių tautai nelaimės metu Dr. 
Grigaitis sugebėjo rasti bendrą 
kalbą su kitomis Amerikos lie
tuvių organizacijomis. Dr. Gri
gaitis buvo Alto valdybos se
kretorius. Kartu su, juo ir ki
tais valdybos nariais man teko 
suorganizuoti Alto kongresą 
Pittsburghe, -Pa. Teko daug 
dirbti, kad galėčiau sutraukti 
įtakingesnius vietos politikus 
ir sutraukti galimai didesnį 
lietuvių skaičių iš, visų dides
nių lietuvių Jkolonijų. . Kiek 
prisimenu, tai bjivo pats gau
siausias ir našiausias Alto kpn 
gresas, padėjęs, pagrindus ilgų 
metų bendram. Amerikos lie
tuviu darbui...- -

fc V . •

— Kartu su Naujienų redak
torium Dr. Grigaičiu man teko 
dalyvauti keliose audiencijose 
pas Amerikos prezidentus. Nie 
kad neužminršiu vienos audi
encijos pas prezidentą T r ūma - 
ną. Sąjungininkai buvo lai
mėję karą, naciai buvo su
mušti, bet vakarų'"Europoje 
pradėjo siausti sovietų impe
rijos mundiruoti ir ginkluoti 
agentai. Ameriką pasiekė ži
nia, kaip sąjungininkų karo 
vadovybė, besilaikydama kaž 
kokio prieškarinio susitarimo 
dėl sovietų piliečių, ruošėsi 
atiduoti i rusu rankas ir trem
tinius lietuvius. Rusai aiškino, 
kad Lietuva buvo Įjungta į 
Sovietų Sąjungą, Lietuvos pi
liečiai tapo sovietų piliečiais, 
todėl ir buvo reikalas lietuvius 
atiduoti rusams.- Ameriką jau

žydai esą senovės Palestinos 
gyventojų mišinys, o jų religi
ja sudaryta, siekiant išsiginti 
savo mišraus paveldėjimo bei 
keblias politinės padėties, susi
kuriant fantastiškos rasės, įsi
vaizduotų protėvių mitą ir fan
tastišką religiją-

Jų dievas Jahveh (Jehovah), 
vaizduojamas grynai belyte die
vybe, tikrumoje yra graikų die
vo Zeuso forma. Abu šie vardai 
(Jahveh ir Zeus, Dzeus) reiš
kia spermatozą — visos gyvy
bės versmę. Bendrai, dabar ži
nomasis Judaizmas esąs gimęs 
kraujuje ir išaugęs iš desperaci
jos ir agonijos laikotarpyje nuo 
žydų ištrėmimo į Babiloniją 587 
metais prieš Kristų iki Jeruza
lės sunaikinimo 70 metais po Kr.

Allegro yra pripažintas Ne
gyvųjų Jūrų manuskriptų mok
slininkas, kurio pernai parašy
toji knyga “šventieji grybai ir 
kryžius” buvo kupigų ir kai ku
rių akademikų pavadinta “ero
tine fantazija”.

buvo pasiekusios
darėsi ukrainiečių
Vlasovo šalininkų tarpe

— Aiškinome prezidentui 
Trumanui, kad Lietuva buvo 
nepriklausoma fr kad niekad 
jos gyventojai savu noru neįsi- 
įungė į Sovietų Sąjungą, kad' 
žinios apie įsijungimą buvo 
rusų sufabrikuotos ir paskelb
tos. Pasirodo, kad preziden
tas Trumąnas tai jau žinojo. 
Pagaliau, Dr. Grigaitis pradė
jo prezidentui aiškinti, kaip 
jis pats rusų buvo sutintas ir 
laikomas kalėjime. Jis buvo 
kaitinamas nusikaltimais, ku
rių jis nebuvo padaręs. Paga
liau, kaip jis turėjęs bėgti iš 
rusų kalėjimo. Dr. Grigaitis 
pasakė, kad rusais negalima 
pasitikėti, žmogaus teisių jie 
niekad negerbė ir negreitai 
gerbs. “Ir aš tuo pradedu tikė
ti”, ■■— tarė prezidentas Tru- 
manas, lyg ir nutraukdamas 
Dr. Grigaičio pasakojimą. “Aš 
šiandien pats įsakysiu Ameri
kos karo vadovybei, kad ji ne 
skaitytų lietuvių Sovietų Są
jungos piliečiais. Galite būti 
tikri, kad toks įsakymas išeis 
Šiandien.,. ” štai kodėl man 
patiko dr. Grigaitis. Jis visą 
laiką kovojo už lietuvių reika
lus, ir jis mokėjo klausytojus 
įtikinti...

— -Kitoje audiencijoje- dr. 
Grigaitis dėstė Amerikos pre
zidentui, kodėl reikia Ameri
kon įsileisti galimai didesnį 
lietuvių tremtinių skaičių; kad 
lietuviams duodama pirmeny
bė bus naudinga ne vien lietu
viams,“ bet ir pačiai Amerikai, 
nes lietuviai yra geri žmonės, 
darbštūs, taupūs, sąžiningi ir 
kraštui tikrai bus naudingi. 
Lietuviai daug nukentėjo nuo 
svetinių, jie juokės vertinti su
teiktą jiems prieglaudą., Ame
rikoje lietuviai blogiems tiks
lams nepanaudos duotos jiems 
laisvės... Gandas, kad dr. Gri
gaitis buvo priešingas dypukų 
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¥>u carft 
live on love 

forever, 
h

Toa'ie yoong.- Yoe’ve got afi 
the in the world and you’re doing
year best to Bw or k. Retirement? 
Thttfs far whea you’re old, right?

k** far whea yoa’re oid you cax 
afford it.

The load of retirement you’re after 
isa’t the typresi tockiag-away-on- 
the-froat-porch variety. You proba
bly picture yowrsdf taking extended 
vacariom, purswng bobbies, or buy
ing that forty acres and Kring off the 
land. Pipe dreams? Not if you pre- 
pare mmk. • . .

There’* ac easy, painless vay to 
make year retirement dreams a real
ity. Joi« the Ptyroll Savings Plan 
▼here you vark. That iray, an amoon t 
you apecHy vifl be jet aside from each 
paycheck and. used to buy U.S. Sav
ing* Bends. It’s an easy to save.

And now there’s i bonus mterest 
rate ou all ILS. Savings Bonds for 
E Bonds, when held to matu
rity of 5 years, 10 mocths (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, appCes to all 
Bonds issued since June į 1970... 
with a comparable unproyement far 
all older Bernds.

Now is the time to start saving. 
Money's a nice thing to have whie ' 
you’re living on love forever.-

BonA « mt. acks, cr d. 
Wt tfcrra. 'Whm seeded, ther can be 
cashed K W bank. Tax Ewy be defererd

Abd ahmqt wwmtwr,
Kaods tre a pnod

Take stock in America.
Now Baids pay a bonus at maturity, “

1*®% .Wi war W *nw>.w L
it ? m ftin n n a, wxį|iMėfiim w-iHt Tto*
W Twa—n ml Tb* AifaK CmaoL
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jsileidimui yra pagrįstas melu, 
Dr. Grigaitis ir pačios Naujie
nos daug prisidėjo steigiant 
Balfą. Naujienų bendrovės se
kretorė Nora Gugienė buvo il- 
^gametė Ralfo sekretorė...

— Nei Naujienos, nei dr. 
Grigaitis nebuvo Bendruome
nės priešai, kaip kai kurie 
bendruomenininkai vienu me
tu pasakojo, — toliau tęsė Po
vilas Dargis. — Atsimenu, bu
vo Alto posėdis, kuriame da
lyvavo iš Europos atvažiavę 
Vliko ir Bendruomenės atsto
vai. Jie papasakojo apie nuta
rimą steigti JAV Bendruome
nę. Jiems buvo išaiškinta visų 
didesnių Amerikos lietuvių po
litinių grupių ir susivienijimų 
sudaryta Amerikos Lietuvių 
Taryba, josios tikslai, atlikti 
darbai ir planuojama veikla. 
Tame posėdyje, išaiškinus vi
są • reikalą, ir susipažinus su 
politinėmis Amerikos gyveni
mo sąlygomis, buvo nutarta 
pasiskirstyti darbą. Vliko at
stovams ir Altui susitarus, nu
tarta organizuoti Amerikos 
Liętuvių Bendruomenę kultū- 
riniems tikslams, o politinę 
veiklą nutarta palikti Altui. 
Ten susitarė vieni kitiems pa
dėti, bet nekenkti. Dr. Grigai 
tis sutiko ir visi tame posėdyje 
dalyvavusieji sutiko remti kul
tūrinę Bendruomenės veiklą.' 
Kai paaiškėjo, kad atvažiavu
sieji Bendruomenės organiza
toriai neturėjo net kelionei pi
nigų, tai Altas vienbalsiai nu
tarė ne tiktai apmokėti jų ke
lionę, bet dar Įduoti Bendruo
menės atstovams pinigų... 
Tvirtinimas, kad Amerikos lie 
tuviai, arba Naujienos būtų 
buvusios prieš Amerikos Ben
druomenę yra netikslus.

: — Dr. Grigaičio jau nėra.'.- 
Jis iškeliavo ten, kur daugelis 
didelių ir garbingų Amerikos 
lietuvių iškeliavo!.. Ten ir 
mes keliausime.!. Bet Nau
jienos liko. Jos ir toliau eina

ta pačia kryptimi. Jos rūpina
si Lietuvos laisvės ir lietuvių 
tautos reikalais. Jos ir toliau 
eis, nes jose dirba dr. Grigai
čio bendradarbiai. Naujienų 
redakcijoje dirba Martynas 
Gudelis, Kostas Augustas, Juo
zas Pronskus — Ąklasmatė, 
Algirdas Pužauskas ir kiti. Gu
delį aš pažinau dar Lietuvoje, 
studentavimo laikais, Gudelis 
yra geras lietuvis. Vienu metu 
jis pasakė;, kad lietuvybė nėra 
tąutihė skarelė, kurią reikėtų 
mainyti sezonams besikeičiant 
Reikia žiūrėti, kad darytum 
gera lietuvių tautai, 'kad imtu- 
ineis protingų žingsnių. Gude
lis buvo mano jaunystės drau
gas, dabar mudu esame širdies 
draugai ir pasitariame įvairiais 
visuomeninio gyvenimo klau
simais. .. . • X

— Man ir šiandien patinka 
Naujienos todėl, kad jos drą
siai kelia svarbias lietuvių 
problemas. Jos yra geriau in
formuotos apie padėtį Lietu
voje, todėl jos ir skaitytojus 
tiksliau informuoja. Bet jos 
kreipia reikalingą dėmesį ir į 
Amerikos gyvenimą. Jos pa
deda net Chicagos lietuviams 
katalikams ginti savo® teises 
lietuvių įsteigtose kapinėse. 
Reporteris

(Bus daugiau)
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Antrojo pasaulinio karo eigo-1 lekt'yviniu 
je, kai daugelis lietuvių pateko tlmi. 193* 
į Vakarų Europos šalis, buvo I ta, kad Li 
patirta, kad apie Lietuvą, o ypač Į ri cukraus fabrikai 
apie jos ekonominę ir gamybi- [ metų buvo pastatyt 
nę padėtį, vakariečiai teturi la- Į tik trys. Ketvirtoji 

Jų vie- Kėdainiuose buvo

eina ta
T1 ė41 M 1 Si I

Kryp-

ngi ketu- 
Iki 1940 
r įrengti 
statymas

bai menką supratimą, 
šosiose ir mokslo institucijų bi
bliotekose apie Lietuvą užtinka
mas tik vienas kitas siauros 
apimties leidinėlis. Informaci
nės medžiagos trūkumas buvo 
didelė kliūtis Lietuvai tinkamai 
reprezentuoti. Taip pat Vakarų 
šalyse studijuojąs jaunimas, ne
turėdamas medžiagos, negalėjo 
plačiau panaudoti lietuviškojo 
gyvenimo temų savo studijų dar
bams. O po pirmojo pasaulinio 
karo, atgavęs nepriklausomybę 
lietuvis juk darė didelę kultū
rinę ir ekonominę pažangą. Sa
vo sumanumu, ištverme ir at
kakliu darbu jis iškėlė savo 
kraštą į priesakineę kultūrinio 
pasaulio eiles.

Sekant dabartinę Lietuvos že
mės ūkio eigą, tenka darytis iš
vadą, kad lietuvis, steigdamas 
pienines, skerdyklas, linų" ap
dirbimo punktus ir statydamas 
cukraus fabrikus, buvo pasukęs 
į teisingą žemės ūkio vystymo
si krypti. Ir dabartinė Lietuvos 
žemės ūkio politikos linkmė, in
dividualų ūkį jau pavertus ko-

vėlesniais metais. Tačiau turi
me žinių, kad nepriklausomosios 
Lietuvos suplanuotasis cukraus 
fabrikas Kėdainiuose jau bai-t 
giamas sumontuoti ir šiemet pra- Į 
dės darbą. Panašūs dalykai vyk
sta ir kitose ūkio šakose.

Norėdami sutelkti ko daugiau
sia žinių apie nepriklausomosios 
Lietuvos žemės ūkį ir koopera
tyvų jame atliktąjį vaidmenį, 
buvę Pienocentro bendradarbiai 
ryžtasi išleisti informacinį lei
dinį “Žemės ūkio gamybinė ko
operacija nepriklausomoje Lie
tuvoje 1920—1940”. Leidinyje 
bus suregistruoti tuo laikotar
piu pasiektieji žemės ūkio lai
mėjimai, o kartu pagerbtas ir 
Lietuvos ūkininkas, kuris ne tik 
per ilgus šimtmečius yra išsau
gojęs lietuvių kalbą, dainą, pa
pročius ir savitą charakterį, bet 
ir tokią milžinišką ūkinę pažan
gą padarė, kai tik pasikeitė są
lygos.

Leidinys ruošiamas Pienocent
ro darbuotojų pastangomis ir lė
šomis.

Lietuvos neyriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

KU3 J.
I žmogaus

tun

11 'd. 9 vai. ryto. šv. Antano 
parapijos bažnyčioje pamal
domis, kurių melu pamokslą 
pasakys mokyklos direktorius 
k u n. dr. A. Juška. Po pamaldų 
salėje įvyks mokinių registra
cija, o po jos trumpa meninė 

vietos jaunimo or- 
sveikinimai, moky- 

Įtojų, mokinių ir tėvelių susi
pažinimas prie kavutės. Vis-

ripažjsta demokratinius
5 triJės principus, tam 

galvą tokios mintys neat-
Tokią galvoseną kartais 

nedlsciplinuotą, linėams pa-j
sinešusi masė ar diktatūrinių 
jausmų vedami paskiri asmenys.: 
Prieš pradedant kalbėti apie skir- Pr<)M* aina, 
tingų ideoioginių grupių panai-,gamzacijų 
kinimą, pirmiausia reikia pasta
tyti sau klausimą: kokiomis prie 
monėmis tai gal ma atlikti? Ar Kam pasibaigus Įvyks mokyto

——------ ■■ ■ ■ , - -------- —

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas 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 dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban> 
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį <

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 5060S.
.........- -- -

Kadangi šios knygos išleidi
mas yra brangus ir nepelnin
gas, todėl kviečiame visuomenę 
tą užsimojimą paremti. Aukas 
ir knygai užsakymus (kaina 
510) prašome siųsti Šiuo adre
su : J. Glemža,7262, Hirsau 
Conventrain 33), W. Germany. 
Bankonto Nr. 5890428, Staedt. 
Girokasse, Stuttgart.

Pagrindinę knygos paruoši
mo darbų naštą yra pasiėmęs lei
dinio iniciatorius, buvęs ilgame
tis Pienocentro valdybos pirmi
ninkas ir vyriausias direktorius 
Jonas Glemža. Spausdins “Ni
dos” leidykla Londone, Anglijoje. 
Visa knygos medžiaga jau. Lon
done.

Visi rėmėjai nemokamai gaus 
sutartą knygos egzempliorių 
skaičių, ir jų pavardės, o pagei
daujant ir trumpos biografijos 
bus išspausdintos pačiame leidi
nyje.

Knyga leidžiama lietuvių kal
ba. Tačiau atskirai bus paruoš
ti anglų ir vokiečių kalbomis 
platūs pagrindinių žinių ir sta
tistinių duomenų konspektai, ku
rie kartu su knyga bus paskleis
ti visose viešosiose ir mokslo

APIE VLIKO “REFORMATORIŲ” KĖSLUS
žuazinių nacionalistiniu liekanų” 
sukurtą Vliką, pavyko suorga
nizuoti išeivijoje grupelę pa
klydusių avelių, kurie kaip tie 
spragiliniai kūlėjai sutartinai

Ant palinkusios šakos ir ož
kos lipa, sako mūsų tautos iš
mintis. Panašiai yra ir su mū
sų Vyriausiu Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetu (sutrumpintai
vadinamu VLIK). Vlikui sulin- “cupina” Vliką. 
kimą primeta daugiausia tie, ku
rių partijos dar buvo negimu
sios, ar tik pirmuose vystikluo- 
se, kada Vlikas buvo sukurtas. 
Jų trumpo amžiaus vaizduotėje 
atrodo, kad Vlikas sukurtas dar 
akmens amžiuje ir dar dabar 
bandąs egzistuoti, kada žmonės 
su ford ūkais po mėnulį važinėja. 
Taip sako visi Vliko oponentai, 
būtent, tie, kurie nori jį panai
kinti, ir tie, kurie kėsinasi jį 
reformuoti.

Kaip žinome, Vlikas yra ne
maža rakštis, sukelianti didelį 
skaudulį Lietuvos okupantui ir 
jo ginklanešiams, lietuviškai 
kalbantiems kvislingams, nežiū
rint kur jie bebūtų: pavergto
je Lietuvoje ar išeivijoje. Lie
tuvos okupantui ir jo kvislin
gams vedant atkaklią propagan
dą prieš, kaip jie vadina, “bur-

Chicago Savings
' ind Loin Asiociitiea 'SAFETYOF X 

YOUR SAYINGS V©

E INSURED
UP TO

PER ANNUM PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

SI00.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Toes. 0 to 4, Thors. & FrL 0 to 8. Sat. 9 to 12:30

’ Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekį ar Money orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

įstaigų bibliotekose pasaulyje. 
Tų konspektų numatoma atspau
sdinti po 500 egz. kiekviena tų 
abiejų kalbų.'’ ■ ** — -

Leidėjai reiškia didžią padėką 
straipsnių autoriams už jų ne
mokamai atliktąjį dabartinėms 
sąlygoms sunkų darbą. Taip pat 
dėkojame leidiniui suteikusiems 
medžiagos, leidusiems pasinau
doti jų bibliotekomis ir pasida
ryti knygų fotokopijų Biblio- 
thek des Instituts fuer Welt- 
wirtschaft-Kiel, dr. A. Geručiui 
(Bern), V. Zdanavičiui (Lon
don) , A. šalčiui, J. Vilkaičiui, V. 
Žukauskui — (JAV), 
Konsului A. Simučiui 
Yorke) ir kitiems mus 
džiai rėmusiems.

Gener.
(New 

nuošir-

Knygos turinys
I dalis

1. Lietuvos žemės ūkis prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. 2. Lietu
vos žemės ūkis po pirmojo pa
saulinio karo ir jo pažangai or
ganizuoti institucijos. 3. žemės 
ūkio gamybinė kooperacija.

II dalis

žemės ūkio gamybos koopera
tyvų, visuomeninių gamybinių 
bendrovių ir gamybą aptarnau
jančių bendrovių veikimas.

1. Žemės ūkio draugijų są
junga “Gamintojas”. 2. Centre
line Lietuvos pieno perdirbimo 
bendrovių sąjunga “Pienocent
ras”. 3. Akcinė Bendrovė “Mais
tas”. 4. Lietuvos cukrinių run
kelių augintojų draugija ir A. 
B. “Lietuvos cukrus”. 5. Ko
operatyvų sąjunga “Linas”. 6.
A. B. “Lietuvos Muilas”. 7. A.
B. “Sodyba”. 8. A. B. “Valgis”. 
9. A. B. “Lietuvos Baltijos Lloy- 
das” ir “Baltijos Transporto 
Bendrovė”. 10. Centrinė drau
dimo sąjunga “Kooperacija” ir 
A. B. “Kooperacija”. 11. Lietu
vos Kooperatyvų Taryba. 12. Lie
tuvos Kooperatininkų Draugija 
13.' Spaudos darbininkų koope
ratinė bendrovė “Raidė”. 14. 
Kooperatyvas “Stalius”.

Knygos leidėjai

taip, kąip darė Stalinas, Hitle- JŲ tarybos posėdis. Kviečiame 
ris, Mussolini ir kiti jiems pana
šūs, ar turimas ir kitoks recep-. 
tas ? Pirmasis metodas vargiai Į 
būtų įmanomas čia įgyvendinti, : 
nes nėra priemonių. Nėra i 
badu išmarinti, nei į Sibirą iš-i 
tremti, nei Reicho darbams iš
vežti, ar į koncentracijos stovyk
las uždaryti. Liktų, koks nors 
naujas būdas niekieno nebandy
tas, kolkas paslaptyje laikomas.

Kyla klausimas, į kurį tikiuo
si reformuotojai atsakys; ko
kią Vlikui žalą daro tų penkio
likos grupių atstovų buvimas 
Vlike? Tiesa, vienas kitas ne
susipratimas yra pasitaikęs, ka
da atsirado iš Vliko atstovų, ku
rie buvo užsigeidę vesti Vlikui 
žalingą bičiulystę su okupanto 
pareigūnais ir jo agentais. Jei
gu mes mokėtumėm taip gerai

tėvelius ir visus lituanistiniu 
švietimu besirūpinančius gau
siai dalyvauti ir savo atsilanky
mu pagerbti tautinio išsilaiky- 

neiįmo pastangas.

Wage/Price Freeze: 
What It Means to You

Vieni iš jų nori, kad Vlikas, 
kaip sena atgyvena, iš viso bū
tų panaikintas. Kiti, mandagu- Į statyti. kaip mokame griauti, 
mo sumetimais, to iš karto ne- , ... .. ... , .,. . . . ... | daug didelių dalykų turėtume

pristatę. K. Radvila

mo sumetimais, to iš karto ne
siūlo, bet dėl tų pačių priežas
čių nori Vliką “reformuoti”, ne
žiūrint, kad Vlikas buvo sukur
tas Lietuvių Tautos aspiraci
jomis. Jie tvirtina, kad dabar ir 
Lietuvoje jokių partijų daugiau 
nebėra, tad, esą, nesąmonė Vli
ke laikyti 15-kos partijų atsto
vus. Atseit, būtų protingiau šią 
instituciją perleisti į vienų bi
čiulių rankas...

Ar ne gražios svajonės? Tik 
gaila, kad jos netarnauja lietu- Į 
vių tautos reikalams. Su tais, 
kurie sako, kad Vlikas daugiau 
nebereikalingas, jokių diskusi
jų negali būti. Komplikuotes- 
nis reikalas su tais, kurie kalba 
apie Vliko reformas. Jeigu jie 
nuoširdžiai apie reformas kal
bėtų, aišku, siūlytų ką nors kon
kretaus: jei ne detalizuotus, tai 
nors tuščius rėmus dėl jų siūlo
mų reformų. Bet kada’ jie kalba 
tik apie partijų gausumą Vlike, 
apie daugumas ir užnugarius, ta
da jie jau kalba apie kitų ideo
loginių' įsitikinimų uzurpavimą, 
atėmimą teisės dalyvauti savo Į

Increased tuition rates 
are permitted.

AND LOAN ASSOCIATION

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
_ Certificate 

(Minimum $5,000)

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS BGS32 

PHONE: 254-4473

HiSURTO

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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.

——— —
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Pasirašyta Berlyno sutartis
Pradžioje buvo įmanyta/ kad diplomatai ir teisinin

kai kievienoje didžiųjų valstybių sostinėje ilgiau studi
juos keturių ambasadorių aptartą naujos Berlyno sutar
ties tekstą, bet visas reikalas praėjo nepaprasta skuba. 
Jeigu nebūtų kilęs nesusipratimas dėl vieno sutarties 
žodžio vokiško vertimo, tai visas reikalas būtų baigtas 
dar 24 valandoms anksčiau.

Pilnas Amerikos, Didžiosios Britanijos, Prancūzi
jos, ir Sovietų Sąjungos ambasadorių pasirašytas teks
tas dar nepaskelbtas, todėl sunku vertinti naujai pasi
rašyto dokumento reikšmę. Susitarimo fragmentai pra
džioje buvo skelbiami Berlyno spaudoje, vėliau vakarų 
Vokietijos spaudoje, o penktadienį visas susitarimas bu
vo įteiktas Berlyno merui Klaus Schuetz. Sutarties frag
mentai buvo skelbiami ir Amerikos spaudoje.

Amerikos ir sovietų diplomatai džiaugiasi, kad nau
jas sąjungininkų susitarimas- dėl Berlyno pašalins tarp
valstybinę Įtampą ir sumažins karo pavojų pačioje- Eu
ropoje. Amerikiečiai tvirtina, kad jokių nuolaidų ru
sams nepadaryta. Jie net linkę manyti, kad per septynio
lika mėnesių rusai padarė žymiai daugiau nuolaidų ne
gu sąjungininkai. Ambasadorių pasitarimo pradžioje so
vietų pozicija buvo labai skirtinga. Rusai norėjo visus 
Berlyno reikalus pavesti komunistinei rytų Vokietijos 
valdžiai tvarkyti, bet Amerikos, britų ir prancūzų at
stovai, nesutiko. Jie atsisakė rašytis bet kokį susitarimą 
su rusų vokiečiams primestos valdžios atstovais. Vakarų 
ambasadoriai reikalavo, kad susitarimas būtų su Sovie
tų Sąjungos atstovais, kad jie imtų atsakomybę už visus 
Berlyną liečiančius susitarimus. -n-

Sovietų Sąjungos diplomatai buvo priversti keisti 
pagrindinę savo poziciją ir imti-atsakomybę ne tik dėl 
susisiekimo su Berlynu, bet ir dėl kitų Berlyną liečian
čių klausimų. Laisvojo pasaulio atstovai būtų sutikę tar
tis su vokiečiais tiktai pasirašius taikos sutartį, tuo tar
pu Sovietų Sąjunga apie Europos taikos sutartį visai ne
kalba. Rusai tenkinasi karo Jvadų sutartomis paliaubo
mis, kalba apie Europos saugumą, bet nesileidžia į jo
kias kalbas dėl taikos sutarties.-

Amerikiečiai kalba apie sovietų diplomatų padary
tas nuolaidas, bet šeštadienį paskelbti pirmieji susitari
mo paragrafai aiškiai rodo, kad ir vakarų sąjunginin
kai padarė rusams didelės nuolaidas. Iki šio meto Sovie
tų Sąjunga negalėjo nosies įkišti į vakarų Berlyną. Už
tvėrus gėdos sieną, rusams buvo sunku net šnipus per
mesti į vakarus. Tuo tarpu dabar Sovietų Sąjunga galės 
įsteigti savo atstovybę; kurioje dirbs 20 sovietų agentų. 
Sovietų ambasadorius negalėjo jnieko įsakyti Berlyno

trims mėnesiams __________$6.00
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams _____________  $22.00
pusei metų $12.00
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metama $23.00
pusei metų ______________ $13.00
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien. Išskiriant 
sekmadienius. T^iriria Naujienų Ben
drovė, 1733 So. Halsted SL, Chicago, 
UI 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

Atmestas kvietimas jungtis į grupę
Baigiant apie “dialogą” tenka 

grįžti į keietos metų praeitį. 
Viename piknikėlyje Br. Raila 
(kartu su juo buvo vienas Tau
tinėj S-goj 'veikiąs losangelie- 
tis), pasikvietė mane nuošaliau 
nuo kitų žmonių pasikalbėti. 
Kalba buvo neilga, nes jų pasiū
lyto biznio nepriėmiau.

Pokalbį pradėjo Br. Raila. 
Siūlė man būti nuolatiniu ‘’Dir
vos” bendradarbiu - korespon
dentu. Sakė, jog už korespon
dencijas būsią mokama, bet ne
galįs pasakyti1 kiek, tačiau ga
rantuojąs, jog pašto išlaidos bū
siančios apmokėtos. Aiškino, 
jog “Dirva” naudoja gerą po
pierių, paveikslai gerai išeina ir 
jų apsčiai parūpina tada labai 
veiklūs losangeliečiai fotografai. 
“Dirvoje” esanti tik silpna vieta, 
jog neturi gero korespondento 
Los Angeles lietuvių gyveninio 
žinioms rinkti ir parašyti.
aš stočiau į nuolatinius “Dir
vos” bendra darbius, tai fotogra
fų nuotraukomis, jo akimirko
mis ir mano korespondencijo
mis sustiprintume tą laikraštį.

Mano atsakymas buvo — ne! 
Nesutikau. Nemaniau ir nema
čiau esant, reikalo man iš “Nau
jienų” į “Dirvą” perbėgti. Ko
respondencijų dublikuoti, t. j 
vieną kopiją siųsti vienam laik

merui, tuo tarpu praeitą penktadienį- rusų ambasado
rius Abrasimov atvyko į vakarų Berlyną; nuvyko į mies
to rotušę ir įteikė merui Schuetz naujai .pasirašyto susi
tarimo tekstą. '/į

Iki šio meto vakarų Berlynas buvo-skaitomas Fede
ralinės Vokiečiu Respublikos dalimi. Vokiečiai-suvažiuo
davo į Berlyną svarbesniems valstybės - aktams;priimti. 
Spaudoje buvo minima, kad vakarų Berlynas ir ateityje 
skaitysis Federalinės Vokiečių Respublikos dalimi, bet' 
paskelbtas tekstas paneigia tokį tvirtinimą. Išėmus va
karų Berlyno tris sektorius iš Federalinės Vokiečių Res
publikos, tą patį, rodos, reikėjo padaryti-- ir- su-rusų 
okupuota ir į komunistinę rytų Vokietiją Įjungta Berly
no dalimi, bet tuo tarpu paskelbtame susitarime tokio -pa
ragrafo nesimato. Jeigu rusams leista-įsteigti savo agen
tūrą vakarų Berlyne, tai sąjungininkai turėjo ■ tokias pa
čias teises išsireikalauti rytų Berlyno sektoriuje.

Sutartis primena Jungtinėms Tautoms duotus įsipa
reigojimus siekti taikos ir nevartoti! jėgos- vienašališ
koms pakaitoms. Sovietų karo vadai ir sovietų valdžios 
atstovai nekreipė ir nekreipia jokio dėmesio-j, pagrindi
nius Jungtinių Tautų nuostatus visoje rytų. Europoje,
vargu ką jiems reikš šitas priminimas naujai -pasirašy
toje sutartyje. Reikia manyti, kad naujai4pasirašytas 
susitarimas bus naudingas berlyniečiams. Jie galės leng
viau susisiekti su vakarų Vokietija, bet ar vokiečiai ga
lės įvažiuoti į rytų Vokietiją, tuo tarpu dar neaišku.-

Turime neužmiršti, kad Berlyno susitarimas yra 
pirmas žingsnis visai eilei rusų paruoštų kitų'susitarimų. 
Kancleris Brandt pasirašė sutartį su Sovietų iSąjunga ir 
su komunistine Lenkija. Tie susitarimai pripažįsta da
bartines Lenkijos sienas. Lietuviams reikia atidžiai sekti
sekančius politikų žingsnius.

raščiui, o kitą kitam — taip pat 
nesutinku, nes man tokios dub- 
likuolos ir kitų autorių kores
pondencijos nepatinka. Šitaip 
atsakymą motyvavęs, padėko
jau Br. Railai už pasitikėjimą, 
kad aš pagal jį tikčiau- į jo 
grupę.

Tais metais aš buvau vietinės 
SLA kuopos' fin. sekretorius. 
Reikėdavo susirinkimus ir pa
rengimus reklamuoti. Žinojau, 
jog yra kuopos narių, kurie 
skaito “Dirvą”, tai pranešimus 
siuntinėdavau ir minėtame lai
kraštyje spausdinti, o kad neiš
eitų perdaug vien tik vienos 
organizacijos korespondencija, 
pridėdavau kartais ir vieną, ki
tą žinelę iš platesnės visuome
nės veiklos. Tad tuo ir rubežia- 
vosr mano rašteliai į “Dirvą”, 
visai nepretenduojant 'būti nuo
latiniu to laikraščio bendradar-

Jei biu.
Nedaug laiko pa minėto pa

siūlymo buvo praėję, kai prava
žiuodamas Los Angelėj sustojo 
tautininkų veikėjas Juozas Ba- 
chunas. Buvau ir jam pristaty
tas numatytu kandidatu į-“Dir
vos” korespondentus. Turėjau 
ir pasikalbėjimą su minimu 
svečiu. Bachuno ankščiau as
meniškai nepažinojau.- Ir jam 
atsakiau neigiamai. Grįžęs į

Tabor fermą J. Ba< *h tinas para** 
šė man laišką. Jame jau nera
gino į griežtą posūkį, bet pami
ni kokiomis temomis mano ras
tai jam ^Naujienose” patinka, 
o kartu primena, jog vis dėlto 
retkarčiais galėčiau ir į “Dirvą” 
parašyti, išlaidos būsiančios ap
mokėtos, o kaip garantija laiš
ke įdėta pinigų.
Grąžinamas mokslininko titulas

Tuos “Dirvos” bendradarbiu 
tapti masinančius dialogus ir 
trilogus čia paminėjau, nes jie 
pavaizduoja, jog šiek tiek Br. 
Raila mane pažino — manė, jog 
korespondencijoms rašyti bū
čiau geras grupės partneris. Ta
čiau po to pasiūlymo vėl me
tams kitiems praėjus, Br. Rai
la, Dubingio slapyvardžiu prisi
dengęs ėmė ir išrėžė man dar 
didesnę garbę. 1969 m. “Dir
vos” 3 nr., rašydamas apie savo 
giminaitę dr. Mariją GimbutieT 
nę-, iš kelių atvejų Klauseikį pa- 
linksniuoja. Pavyzdžiui, jis 
rašė:

“Dar neseniai “Naujienose” 
žymus mūsų mokslininkas Klau- 
seikis rašė, kad tie, kurie kadai
se gerai parašė apie Dr. M. Gim
butienę, kažin ar gerai padarė. 
Profesorė esanti įtartina, para
pijos bobinčiuje žmonės kužda, 
kad per dažnai važinėja anapus 
geležinės uždangos. Kažkas ne 
visai aišku” ...

Neabejoju, jog šitaip Br. Rai
lą atsilieptų į mano korespon
denciją, 1968 m. rudenį Naujie
nose išspausdintąją, pavadinimu 
;— Dr. M. Gimbutienės pasisve
čiavimai Vilniuje ir Maskvoje — 
kontroversija. Ten visai nebu
vo keliamas joks klausimas, bet 
ir kalbama buvo ne apie tuos, 
kurie kadaise gerai ’ parašė, bet 
tik buvo paduotos citatos iš Br. 
Railos raštų, paminint, ką jis 
rašė patyręs iš savo giminaitės, 
po jos pirmo apsilankymo Vil
niuje. Taip pat buvo pacituota 
iš Br. Railos raštų, kaip jis tei
sino, jog profesorės kelionės bu
vusios privačios, tikslu aplanky
ti s.eną motiną.

Mano buvo paminėta, jog to
kiais raštais Br. Raila sukėlė 
kontroversiją, neš" suprivatino 
tas keliones, kai tuo tarpu so
vietų spaudoje rašoma, jog Dr. 
Gimbutienė “vaisingai bendra
darbiaujanti ir su tarybiniais et
nografais”. žinome, kad jai bu
vo leista ir paskaitą Vilniaus 
universitete skaityti. Tai jau 
nėra privatus Vilniaus lanky
mas. Buvau girdėjęs daug žmo
nių kalbant apie šią kontraver
sai ją ir pažymėjau, jog vieni lai
kė geru, kad jai buvo leista Vil
niaus universitete iš katedros 
prabilti, o kiti tokiems vizitams 
nepritarė. Nei teisinau, nei kal
tinau, nei Įtarinėjau, bet ka is 
žmonių girdėjau" tą ir aprašiau.

Aną metą tuojau pat atmečiau 
Br. Railos pasiūlymą būti jo 
grupėje “Dirvos” bendradar
biu, o dabar, kad kiek ir uždel- 

sęs, sugrąžinu jam pačiam man 
siųstąjį mokslininko titulą. To 
titulo Br. R. vertas: mokėjo 
“Versmes ir verpetus” pritaiky
ti šių dienų- dvasiai, kad nesusi
vokianti visuomenė manytų, jog 
jau 1963-64 metais jis pasisakęs 
už bendradarbiavimą; mokėjo 
jis ir mano korespondencijos 
raštą iškraipyti; mokėjoTF per
bėgimų padaryti. Iš neturtingos 
Jrečiafrontininkų bohemos per
bėgo į tautininkų gerai apmo
kamą darbą. Karo metu, kai iš
eivijoje tautininkai nebeturėjo 
valstybės iždo paramos, Br. R. 
ėmėsi steigti demokratų uniją 
ir skundėsi, kad smetonininkas 
V. Rastenis trukdąs ir visur uni
jai kenkiąs.

Prancūzijoje būdamas Br. 
Raila bendradarbiavo “Vieny
bėje”. Laikraštis atsilygindavęs- 
siuntiniais. 194tį metais leidė
jui rašytame laiške Br. R. sako, 
jog Vincas Rastenis,-- pajutęs,

KANADOS NAUJIENOS
17-ta Kanados' Lietuvių,- Diena ir protest'd žygis' 

prieše Lietuvos okupantus
ST. CATHARINES, Ontj— 

Šiemet Kanadoje, Amerikoje ir 
kituose laisvuose kraštuose pa^ 
dažnėjo demonstracijos prieš 
Lietuvos okupantus; Savaime 
suprantama, jog tos demonstra
cijos yra.- savo' rūšies- pašinas 
Sovietų Rusijai. Nieko tad ste
bėtino, jog ji deda didžiausias 
pastangas,- kad laisvieji kraš
tai uždraustų ruošti tokias de
monstracijas. Negalėdama to 
atsiekti, • ji ėmėsi kitų./ priemo
nių: per savo agentus pradėjo 
skleisti gandus, kad tokios de
monstracijos gali labai pakenkti 
okupuotoje Lietuvoje gyvenan
tiems lietuviams. • Esą, demon
stracijų rengėjai tik pasitar
naują komunistams.

Tokiais gandais gali patikėti 
tik tie, kuriems nėra žinomas 
komunistų klastingumas. Pa
triotas lietuvis jokiais Lietuvos 
okupacijai----- raudonųjų, ar ru
dųjų-—■ nepritarė ir nepritars. 
Jis yra įsitikinęs, kad negali
ma tylėti, nes tylėjimas dažnai 
yra laikomas sutikimu. "Ne£ 
galima tylėti. Mūsų kolonijo
je demonstracija prieš Lietuvos 
okupantą • įvyks spalio 10 3
vai. po pietų, tuoj po pamaldų. 
Iš katedros bus žygiuojama*su 
vėliavomis prie Kanados Laisvės 
paminklo, kur bus p&dėtas gėlių 
vainikas iratiduotapagarba šo
vusiems už laisvę'bei Lietuvos 
okupanto nužudytiems- lietu
viams. šiame protesto žygyje 
dalyvaus prelatas dr. J. Tada- 
rauskas iš Hamiltono. Dalyvaus, 
be abejo, ir kiti dvasiškiai, at
vykę Į Lietuvių Diena, žygis 
tęsis tik apie 15 minučių.*

šis protesto žygis'bns'fihnuo- 
jamas. Todėl rengėjai pagei
dauja, kad visi, kas tik gali, da
lyvautų. Pageidaujama, kad 
moterys būtu tautiniais rūbais 

kad paketai eina, irgi pradėjęs 
į “Vienybę” rašyti, tad perspė
jęs, jog V. R. laikraščjui galįs 
pakenkti, kaip kenkiąs demo
kratų* unijai. Iš to aišku, kad 
drangą kova vyko jau ne vien 
dėl idėjos, bet ir dėl paketų. 
Savo draugą ir jo žmoną Br. R. 
tokiais žodžiais aptarė," jog net 
sarmata juos' iš “Vienybės” 
pacituoti.

Amerikoje Br. R. vėl persi
orientavo: į “Dirvą” pąrėjęs 
vedė aštrią kovą prieš “Vieny
bę”. Dabar vėl pasikeitė — jis 
puošiasi tokia veikla, dėl kurios 
kitus kvisHngais vadino.

(Pirmuosiuose tęsiniuose esa
ma klaidelių: išspausdinta “prak
tiško šališkumo”,' turėjo būti — 
“partinio šališkumo”. Išbyrė
jęs yra sakinys: “Iš profeso
riaus daugiau reikalaujama”.
Minėtas žurnalistų skyriaus na
rys Kazys Karuža savo pavardėj 
rašo u ne ū). .

apsirengusios.'
Demonstracijose reikia daly

vauti. Reikia reikalauti Lietu
vai: laisvės.- Prisiminkime Si
mą Kudirką;- kuris, nebodamas 
net jo gyvybei grėsmės, teisme 
drįso pareikšti, kad-Lietuva-tu
ri būti laisva, kad iš jo okupan
tai turi • pasitraukti?

Pirmoji Kanados Lietuvių Die
ną. buvo suorganizuota 1953 m? 
Hamiltone. Jos organizatoriai 
tada pareiškė: “šią Lietuvių Die
ną Kanadoje skiriame prisimU, 
rūmui Nepriklausomos Lietuvos; 
jos gimtųjų laukų, ugdytų tra
dicijų ir papročių. Tvirtai su-s 
glaudęcsavo eiles, dar daugiau 
paremkime kovojančių už Tau
tos išlaisvinimą siekimus, vie- 
nykimės bendruose tiksluose už 
geresnį rytojų ir Nepriklauso
mos Lietuvos ateitį”...

Kanados Lietuvių Diena nuo 
1953 m. tapo tradcine švente 
ir" kiekvienais metais yra iškil
mingai surengiama, šiais metais 
j Lietuvių Dieną * atvyks prog
ramos "'atlikti per 300 jaunų me
nininkų iš Toronto, Londono, 
Hamiltono ir Niagaros pusiasa
lio. Bus suorganizuota istori
nė tautinė paroda St. Cathari
nes' muziejaus patalpose. Paro- 
da-atsidarys spalio 1 d. ir tęsis 

. Iki spalio 12- d. Parodos 'organi
zavimui vadovauja veiklus para- 
pšjos-’kfebbnas, J. Liauba OFMj-

Susipažinimo vakaras įvyks 
spalio 9 Lincoln Curling klu
bo salėje, 370 Ontario st. Va
žiuojantiems'iš vakarų į St. Ca- 
tharines- greitkeliu QEW, priva
žiavus Ontario gatvę, reikia pa
sukti į dešinę; važiuojantiems 
iš rytu'— reikia" privažiavus po
sūkį, suktis į dešinę. Nuo, di
džiojo greitkelio salė yra-už pa
sės mylios. f‘

InfJ

FELIKSAS MOTUZAS

DARBAI IR ŽMONĖS
GIMTINĖS PASTOGĖJE

» /
“Užburtą Kunigaikštį” pastatėm 1928 

m. balandžio 15 d. Vaidinimas ir dainavi
mas praėjo geriau negu “Birutė”, bet pub
likos turėjome gal tik pusę tiek, kiek buvo 
“Birutės” pastatyme. Iš to buvo galima 
spėti, kad Detroito lietuviai, dainos mylė 
tojai pradėjo pavargti, nes kas sekmadie
nį būdavo’ statomos operetės bei rengiami 
koncertai.

Kaip anksčiau minėjau, tada Detroite 
buvo penki chorai ir visi koncertuodavo. 
Mums “Birutę” statant, tą pačią dieną 
“Sklokininkų” choras statė komp. Šimkaus 
operetę “Išeivis” ir toje pačioje apylinkė
je. “Sklokininkų” “Išeivis” praėjo su mažu 
pasisekimu. N .

Po “Užburto Kunigaikščio“ komp. Pet
rauskas pasiūlė statyti jo parašytą operetę 
“Vaikas ar Mergaitė”. Ar dėl gero pasise
kimo su parengimais, ar taip sau įsidrą
sinęs pradėjo choro pamokose su naujai 
ateinančiais'7 dainininkais aštriai elgtis. 
Barė, kad jie nemoka valdyti balso ir taip 
toliau. Sutarėm su dr. Jonikaičiu padaryti 
pastabą. Kartą užėjau į dr. Jonikaičio ofi

są, kur ten buvo ir mūsų maestro. Primi
nėm, jog mokytojas per greitai ir per daug 
reikalauja iš naujų choristų ir duoda 
jiems suprasti, kad jie turėtų paimti pri- 
vatiškas dainavimo pamokas. Pasisakėm, 
kad, mūsų manymu, tie žmonės neturi 
tikslo tapti dainininkais solistais, o ateina 
į chorą daugiausiai turėdami Jums simpa
tiją, pagerbdami Jūsų asmenį ir menini 
darbą . O kaip nepataikėm! Paraudo, 
pradėjo verkti ir pasakė: “Nemokykit ma
nęs? Aš esu pedagogas ir žinau, kaip rei
kia mokyti”. Nuėjo j kitą kambarį ir po 
valandėlės grįžęs pasakė: “Jei mano ge
riausi draugai manimi nepasitiki, tai aš 
rytoj išvažiuoju Į Ballimorę pas Rastenį.”

Ir taip visą laiką. Jei tik nepatenkinom, 
tai vis gąsdindavo, kad važiuoja į Balti- 
mOrę pas Rastenį. Pagąsdindavo, bet vis- 
tiek mokė “Vaikas ar Mergaitė operetę. Ir 
pastatėme. Bet jautėme, kad mūsų maes
tro neįstengė apgalėti silpnybių.

Kai kada turėdavome ir juokų. Kom
pozitorius buvo blaivininkas. Alkoholinių 
gėrimų nenaudodavo, bet kompaniją mėg
davo. Ypatingai paskutiniu laiku, gal būt, 
“antrai jaunystei“ prasidėjus, mėgdavo ir 
su moterimis paflirtuoti. Būdamas lietu
vių moterų “biznierkų” pobūvy, bandė su 
jomis flirtuoti. Moterys ėmė daryti pasta
bas. Sako, kompozitoriau, būtum gražus 

vyras, jei ne tie ūsai.’ Be ūsų būtum daug 
jaunesnis ir gražesnis. Ir moterys jį sugun
dė. Kartą ūžėjau pas dr. JonikaitĮ ir pa
klausiau, kur maestro. Atsakė, kad išėjo 
pas kirpėją. Po kiek laiko-grįžo be ūsų. 
Žiūri į veidrodį ir klausia, ar jaunesnis at
rodo. Na, žinoma, sakome, kad jaunesnis. 
Pridarėm, kad dabar nuo našlių neatsi-, 
ginsi. Išsiėmė iš kišenės voką, kuriame 
buvo įdėti jo ūsai , ir pareiškė: “Parvešiu 
į Lietuvą ir padėsiu i muziejų”.

Su kompozitorium M. Pettansku mano 
pažintis prasidėjo 1917 metais; Tars me 
tais jis, turbūt, pirmą kartą koncertavo 
Amerikos lietuvių kolonijose kartu su ope
ros solistu A: Sodeika. Detroite turėjau lai-, 
mę būti jo" koncerto rengėju. 1922 metais 
vėl koncertavo Amerikos lietuvių koloni
jose su O. Pociene, akompanuojant mu
zikui Pociui. Detroite buvo jiems suruoš
tas labai sėkmingas koncertas. Pagaliau 
man teko jam suruošti paskutinį koncertą, 
išleidžiant į Lietuvą. Tai buvo 1930 metais 
sausio 12 dieną.

Pastačius- “Vaikas ar Mergaitė” opere
tę mūsų maestro užsispyrė, kad dar turi
me šį pavasari pastatyti operetę “Lietuviš
kas milijonierius^. Libreto parašytas adv. 
Nado Rastenio, muzika — M. Petrausko. 
Bėgyje vienų metų pastatėme keturias 

operetes-ir du-koncertus. - Jis-mus-buvo-iš
varginęs, bet ir pats; kaip matėme, buvo 
išvargęs. Pagaliau ir pasenęs. Išvažiavo 
pas p. Rastenį į Baltiraorę, paskui buvo 
nuvykęs į Bostoną, bet jokio užsiėmimo- 
nerado, nes ir jėgų mažai beturėjo. Besi
lankant ir besisvečiuojant pas draugus ir 
prietelius, pradėjo darytis nuobodus. To
dėl detroiįiečiai, baltimoriečiai ir bostonie
čiai patarė jam grįžti j Lietuvą. Jis sutiko," 
kad jo didysis tikslas yra Lietuva, bet no
ris šiek tiek pinigų užsidirbti, nes statant 
namą Kaune su broliu Kipru esąs pasisko
linęs pinigų, todėl norėtų skolą grąžinti. 
Mes pasakėm kad namas liks sūnui, tai 
sūnus ir sk,olas išmokės.
/ Pinigų sukėlimui mes pažadėjom jam 
išleistuvių koncertą Detroite. Gal ir kitos 
kolonijos tai padarys. Su luo sutiko. 
Koncertui laiką numatėm 1930’m. sausio 
mėn., Lietuvių salėje.- Visi jo draugai Det
roite pritarė koncerto rengimui su gilia 
simpatija. Programos pildymui pakvietėm 
Sofiją Žukauskaitę; Joną Valiuką, Al ša- 
tulaitienę ir Stasį Rimkų, Aleną Pfliaus- 
kaitę ir Juozą Olšauską. Visi sutiko. Pats 
komp. M. Petrauskas pažadėjo dainuoti 
net ir duetą su Žukauskaite. Į Detroitųtat- 
vyko porą dienų anksčiau. Pasitikęs paro
džiau jau atspausdintą koncerto progra
mą. Pavartė programą ir įsižiūrėjęs, kad

Jonas-V aliuk-as- dainuos- “JathJoji’Lietuva’*, * 
sako, kad’tai,1 turbūt, yra geras tenoras, 
jei jis gali dainuoti Jaunąją Lietuvą. Sa
kau, kad tai tas pats Valiukas, kuris 
mums statant operetes dainavo Užburtą 
Kunigaikšti ir kitas vadovaujamas partijas. 
Kompozitorios sakot,* kad j is jokio Valiuko 
nepažįsta. Supratau, kad atmintis jau vi
sai sumenkėjusi, o jaunystėje turėjo labai 
gerą atmintį.

Koncertas- nusisekė gerai, pelno‘liko 
virš 500. Po koncerto Margarita ir Petras 
Kučinskai savo namuose suruošė atsisvei
kinimo pietus. Taigi apdainavom, apkak 
bėjom ir išgėrę po taurę palydėjom komp. 
•Pet/auską Į-Lietuvą. Ir tai buvo ant visa
dos;

Pabaiga

Skaitykite ir platinkite 
n r t į

MN" A’ U J FE N A S”'
;Jos - visad rašo*

TEISYBĘ

4 _ NAUJIENOS, CHICAGO i, ILL. — TUESDAY, SEPTEMBER 7, 1971



DR. ANNA BAUŪNAS 
AKIŲ, AUię, HCSifcS

IR GfeRlCLtS LKK>S
PRITAIKO AKINIUS

2*58 W. o3ra STBfET
Ofteo i.lefu PR.9*p«ct 8-3229
Rezid. teUfu WAlbrook 5-5076

Kasdico. nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
auo 7 iki 9 vaL yak. Tree, uždaryta.

Rex. ie t. 239-4483

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

ginekologine chirurgua 
6449 So. Pulaskj Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia. sKamoinu 3i4dU12

Talef.: P Respect B-1717

ML S. B1EZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 

, tiktai antradieniai; ir penktadieniais.
TTečiad, ir sekmai. ofisas uždarytas

R*z_- 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpubiic 7-7868

Venecuelos lieti
del Jurgio Bi

DR. C K. BOBELIS
»

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGUA
, Tolof. 695-0533

Fox Valiny Medkal Center 
860 Summit St. ’> .

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadieni nuo 1—o, tree, 

ir sesuo.. Ūkiai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ . LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave.z WA*5-2670 _ r

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

ML A JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštai uždaryta.

Ofiso telu Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.; GArden 3-7278 • ;

Ofiso tek: HE 4-1818 arba 'RE 7-970C 
ReėiaUnrijoe: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS UGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. P-; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st Si. — TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rax. tel.: WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pintu. antrad., trečiai 
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
\ CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telef.- HEmlock 4-2123
Rezid. t.l*»- Gibson 8-6195

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

” p. Šileikis, o. p.
<• o«THorro*sJ>»oTezisTAs 
fu Aparatai - Protezai. Med. Ba> 

dažai Speciali pagalba kojoms 
* (Arch Scppor+s) ir t. t

y ai - g__4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L
2850 West 63rd SU Chicago, HL 60629 

Telefa PRospect 6-5084

Venecuelos lietuvių draugi
jos vadovybė ir visi tos draugi
jos nariai buvo giliai sujau
dinti dėl taip ankstyvos Jurgio 
Bieliūno mirties. Jų tarpe, ga
lima sakyti, nėra tokio, kuris, 
gyvendamas anksčiau Vene- 
cueloje, nebūtų jo pažinęs ir 
nepatyręs jo broliškos lietuvio 
širdies gerumo. Jau pačiomis 
, ų atvykimo dienomis jis at
skubėjo jiems Į broliškų pa- 
gelbą.

Kai atvyko pirmoji emigra
cinė banga, Jurgis Bieliūnas 
; au buvo spėjęs čia įsikurti ir 
susipažinti su esamomis sąly
gomis. Jis per tų vienerių me
tų laikotarpį spėjo net įsikibti 
į prekybos verslų. Vos tik at
važiavę jie buvo apgyvendinti 
Tronpillio stovykloje, pirmo
mis dienomis jis čia atskubėjo

/?— - ■ - 1 ~

GRAD1NSKAS
NAUJAUSIAS STEREO

DAUGL1B  ANGIS
GRUNDIG

STALINIS RADIJAS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS L1ETUV|I

fPERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

7.™ A KAINA 
' R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

ii jvairig atstumu. 
ANTANAS VILIAAAS 

823 West 34 Place 
TeU FRontier 6-1882

4/ 1 \

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

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

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 
dipnin iki penktadienio 1L—12. 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
k---

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HAND*

A. VILAE\k> blDL.kLSK.KS 

viai giliai liūdi 
jliūno mirties 
ir tai jau ne tuščiomis ranko
mis, o su dovanėlėmis. Jis 
tuoj su visa savo organizacine 
patirtimi ir veiklumu ėmėsi ir 
pačio įkurdinimo reikalo. Su
rasdavo darbų, butus ir kas 
būtina pradžiai įsikurti. Ir tai 
sugebėjo padaryti ne vienam 
kitam, o daugeliui čia atvažia 
vusių lietuvių. Ir vėliau jis vi
suomet stengėsi kuo tik galė
damas pagelbėti. Kam atsitik
davo kokia nelaimė, kas pa
tekdavo į vargų, jis pirmas to
kiam skubėjo į pagelbų. Pats 
pirmas, atidaręs savo kišenę 
pagalbos reikalui, ir kitus su
organizuodavo į tokios talkos 
darbų. Rūpinosi, kad nė vie
nas nebūtų užmirštas, apleis
tas sunkioje valandoje, Jo šir
dies gerumą ir lietuvišką bro
liškumą sunku, esą, ir nusa
kyti. Tai buvo tokios širdies 
žmogus, kad kito nelaimės at
veju galėdavo ne tik ištiesti sa
vo pagelbos ranką, bet tuo 
momentu pamiršti ir savo 
reikalus.

Būdamas pats geras lietuvis 
patriotas siekė, kad ir visi ne
pamirštų savo pareigos tėvy
nei. Norėjo, kad lietuviai bū
tų gerai organizuoti ne tik sa- 
Vo ten gyvenančių reikalui, 
bet kad savo organizuotumu 
geriau galėtų išlikti gerais lie
tuviais ir prisidėti prie bendro 
Lietuvos laisvinimo darbo. Ir

’* 1.— z nn„ ^.-1hm uliv v LUionlo
lietuviai?

1971 metų š. Amerikos 
Pa balt iečių lengvosios atletikos 

pirmenybės
Š. m. liepos 24 d. Toronto 

priemiestyje Etobicoke, puikia
me bet kokioj oro (“All-weath
er”) Centennial Park stadione 
įvyko 1971 m. š. Amerikos Pa- 
baltiečių Lengvosios Atletikos 
Pirmenybės, vyrų, moterų ir 
jaunių A (16-18 m.) klasėse 
Gaila, kad lietingas oras apga
dino šias idealias sąlygas. Var
žybas pusėtinai gerai pravedė 
Toronto Estų Sporto Klubas 
Kalev.

Nežiūrint viliojančių sąlygų, 
dalyvių skaičius buvo vos vidu
tinis. Iš kiekvienos tautybės 
buvo pasigęsta visos eilės iški
liųjų lengvatletų. Skaitlingiau
sia dalyvių buvo moterų klasė
je, mažiausia —: vyrų.

Lietuvius atstovavū 27 daly
viai, iš kurių 18 — Cleveland© 
Žaibo 6 — New Y or ko Atleto, 
2 iš Chicagos ir viena mergina 
iš Hamiltono Kovo. Neabejoti
nai, tai buvo pats menkiausias 
lietuviškų spalvų reprezentavi- 
mas pabaltiečių žaidynių 16 
metų istorijoje. Stebėtina, kad 
nei vienas Toronto lietuvių len- 
gvaatletas nedalyvavo varžy
bose, nors dar tik prieš keletą 
metų Torontas buvo mūsų leng
vosios atletikos centras; Pasi- 

' gedome viso Kanados lietuvių 
elito, kaip metiko A: Barkaus
ko ir G. Ignaitytės iš Londono

organizuoti jam sekėsi, nes tu
rėjo geros path-ties jau iš Lie
tuvoje jo pasireiškusios veik
los. - ‘

Kaip žinia, jau būdamas mo 
kiniu Aukštesniosios komer
cinės mokyklos 5-oje klasėje 
1922 metais, suorganizavo to
je mokykloje scenos mėgėjų 
būrelį, ir, jam pačiam reži
suojant, buvo suvaidinti keli 
scenos vaidinimai. Nuo 1925 
metų dirbo.su jaunimo organi
zacijomis Šančiuose. Tai pasi
tarnavo ir atlietuvinimo reika
lui, nes Šančiuose ir darbinin
kijos tarpe dar tada buvo ne
mažai lenkuojančių. Ten su
organizavo chorą ir nedidelį 
stygų orkestrą, taip pat pasta
tė scenoje keletą vaidinimų. 
Su tais vaidinimais pasirody
davo ir didesnėse Kauno salė
se. Daug darbo buvo įdėjęs ir 
į Vilniui Vaduoti sąjungą, čia 
jis ir reiškėsi chorų orkestrų 
organizavimu ir kita veikla. Jo 
vadovaujamas Panemunės Vil
niui vaduoti sąjungos skyrius 
daugiausia buvo surinkęs au
kų Vilniaus vadavimo reikalui.

Antanas Gegužis man pasa
kojo, kad su juo turėjęs arti
mų pažintį jau Lietuvoje. Esą, 
Jurgis Bieliūnas, kilęs iš Pa
kuonio valsčiaus, jau tada pa
sižymėjęs savo širdies gerumu 
ir mokėjimu būti geru organi-

Tauro, B. Lukošio iš Hamilto
no Kovo ir skaitlingos Toronto 
Aušros generacijos su R. Pet
rausku, M. Misevičium, R. Pet- 
ronyte ir G. Draudvilaite prie
kyje. Net ir Clevelando Žaibas 
atvyko su gerokai atskiestomis 
pajėgomis, be. J. Stankaus, L. 
Stempužio, A. Motiejūno, S. 
Premenecko bei R. Čyvaitės, 
kuri tą pačią dieną atstovavo 
Ohio 6-jo AAŲ Regiono “Jun
ior Olympics” pirmenybėse De
troite. Prie viso prisidėjo dar 
toks kuri j ožiškas faktas, kad 
nei vienas Toronte reziduojan
čios šALFAS-gos Centro Val
dybos narys bei Kanados Spor
to Apygardos pareigūnas nepa
sirodė stadione.

Šalia minorinių nuotaikų,

kad net čia gimęs jaunimas 
nėra nutautėjęs ir moka savo 
tėvu kalbų. Ragino jis ir moks
lus baigusius jaunuolius jung
tis prie jaunimo ir visuomeni
nės lietuviškos veiklos. Jo di
džiausias nuopelnas buvo, kad 
Clevelando Grandinėlės šokė
jai galėjo atvykti į Venecuelą. 
Jo visa veikla buvo šakota ir
naši, išeinanti ir už Venecue
los lietuvių ribų. Juk ir VLIK- 
as, įvertindamas jo bekompro- 
misinį nusistatymą kovoje dėl 
Lietuvos laisvės atstatymo, 
paskyrė jį savo įgaliotiniu Ve- 
necueloje. Ir čia prie esamų

zatoriumi bei įtakingai reikš-'sąlygų jis yra daug našaus dar
tis jaunimo tarpe. J. Bieliūnas, bo atlikęs.
esą, buvęs verslininkas, o vie-Į Tad suprantama, kaip Vene- 
nu tarpu ir valstybės tarnauto- cueloje gyvenę lietuviai, pa
jus — valdininkas. Aišku, kaip tyrę apie jo mirtį rugpjūčio 
toks patriotas jis ir bolševikų 5-tų dieną Zalcburge, Austrijo- 
akyse yra giukentėjęs, ne tik je, skaudžiai išgyvena. Vene- 
prarasdamas, ką turėjo gyve- cueios lietuvių valdyba, susi- 
nhne, bet ir sužeistas nuo jų dedanti iš K. Ulevičiaus, Gen. 
kulkų į krūtinę. Antanas Ge- Baradienės, V. Pociaus, A. Ge
gužis mano, jog tai galėjo ir gūžio, A. Barado ir L. Kava- 
dabar dar atsiliepti ir pasku- liausko jau turėjo pasitarimą 
binti jo mirtį. Mirė, kaip ži- ir yra numačiusi velionį prisi
iria, Austrijoje, kur buvo g?’- minti šv. mišionris Tėvų jėzu-

buvo Newl 
Yorko vyrukų atvykimas. Tai 
yra pirmasis Rytų Sporto Apy
gardos reprezentantų pasirody
mas lengv. atletikos žaidynėse 
po 6 metų pertraukos. Pagarba 
priklauso mūsų veteranui sprin 
teriui E. Aleksėj ūnui ir J. Ken
ton, pasistengusiems atvykti iš 
Chicagos ir sugebėjusiems lai
mėti 4 meisterio titulus.

Esant tokiai padėčiai, buvo 
atsisakyta išvesti lietuvių pir
menybes, nors ir buvo skelbta, 
kad lietuvių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių varžybų 
pasekmių. Nutarta lietuvių pir
menybes vykdyti atskirai, rug
sėjo 11 d. Clevelande, kartu su j 
pabaltiečių prieauglio pirmeny
bėmis, tikintis skaitlingesnio 
dalyvių skaičiaus.

Bene iškiliausiu pirmenybių 
dalyviu tenka laikyti jaunį lat
vį Janį Birznieką savo pasek
mėmis pralenkusį ir vyrus. Vy
rų klasėje iškiliau dar pasirodė 
barjieristas ir šuolininkas es
tas Andres Kusma, mūsiškis J. 
Kenton bei latvis, ^metikas 
Ivars Zvaigznite. Jaunių klasė
je ryškiau dar pasireiškė guoli- 
ninkas latvis E. ■ Jaunzarinš ir 
mūsiškiai — Vytas Saiminin- 
kas (New Yorko Atletas) ir 
Šarūnas Stempužis (Clevelando 
Žaibas). Iš vidutinių pasekmių 
moterų klasėje prasinešė guoli- 
ninkė, latvaitė Kaiva Celdona, 
bėgikė K. Vaivadaitė ir metikė 
J. Staškūnaitė (abi žaibas). 
Gerus duomenis ilgesniems nuo 
toliams turi 13-metė Jūra Ba
nionytė (žaibas).

Varžybose buvo pasiekti 7 
nauji pabaltiečių pirmenybių 
rekordai ir vienas pakartotas. 
Vyrų klasėje — estas Andres 
Kusma prabėgo 110 m kliūtinį 
per .15.2 sek. ir nušoko trišuoli 
13.47 m (44-214). Moterų kla
sėje — Jūra Banionytė prabėgo 
800 m per 2:49.4 min. Jaunių 
A klasėje — latvis Janis Birz- 
nieks prabėgo 200 m per 22.9 
sek., 400 m per 51.9 sek. ir nu
šoko į tolį 6.42 m (21’-0%), o 
mūsiškis Vytas Saimininkas 
(New Yorko Atletas) 110 m 
kliūtini prabėgo per 15.9 sek. 
Be to J. Biržniėks dar pakalto
jo jaunių A kl. 100 m rekordą, 
prabėgęs per 11.2 sek.

Iškilausių pasekmių trofėjas 
gavo: vyrų klasėje — estas 
Andres Kusma už 110 m barje
rinį bėgimą per 15.2 sek.; mo
terų klasėje — latvaitė Kaiva 
Celdoma už šuolį į aukštį 4’-9”; 
jaunių A klasėje — latvis Janis 
Birznieks už 100 m bėgimą 
11.2 sek.

Bendrai pirmenybėse lietu
viai laimėjo 18'pirmų vietų (5 
vyrų, 8 moterų, 5 jaunių), lat
viai 15 (4 vyrų, 3 moterų, 8 
jaunių) ir estai 3 (visos vyrų). 
Neoficialiai, bazuoj antis AAU
taškų skaičiavimu už 6 vietas 
(10-8-6-4-2-1) lietuviai bendrai 
surinko 431 taškus (116 vyrų, 
199 moterų, 106 jaunių), lat
viai 285 (92 v., 69 m., 124 j.) ir 
estai 187 (42 v., 40 m., 105 j.).

buvo gauta ir medžiaga

venęs karo ir pokario metais, itų koplyčioje, o vėliau ir savo 
kur mirė jo sūnus, ir dabar sa- susirinkime atitinkamai pa- 
vo kelionėje buvo nuvykęs ap- gerbti. Iš jų. nors ir paskubo- 
lankyti jo kapo. Imis,

Dar tais pat metais, atvykus informacijai ir šiam rašiniui,
pirmajai ateivių bangai, jis su Jie patys skaudžiai išgyvenda- 
kitais tuoj suorganizavo 1947 nri šio tauraus lietuvio, Jurgio 
metais Venecuelos lietuvių sų-(Bieliūno mirtį, toje skaudžio- 
jungų, kuriai vadovavo, bū-:je liūdesio valandoje reiškia 
damas jos pirmihinku 8 metus.’gilią užuojautą velionies šei- 
Daug dirbo to krašto Lietuvių mai ir jo artimiesiems. Kartu

— Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto pirmajai mokslo metų 
dienai (rugsėjo 11) numatyta 
tokia programa: studentų re
gistracija (10 vai. ryto), naujų 
studentų priėmimas (11 vaL), 
studentų susipažinimo pobū
vis (12 vai.) ir diplomantų su
eiga (1 vai. p. p.). Naujų stu
dentų priėmime ir susipaži
nimo pobūvyje kviečiami da
lyvauti ir diplomantai.

Susipažinimo pobūvį globoja 
LB V. V. Apygardos Valdyba, 
kuriai pirmininkauja Jonas 
Jasaitis, o švietimo reikalais 
rūpinasi Andrius Juškevičius.

Susirinkauų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

bcndruųmenėįe. Ypač < rūpi- prisinrindaini tą šviesių asine- 
riosi jaunimu. Jo dėka buvo nybę pareiškia, jog jo gražus 
įsteigtas šokėjų būrelis ir kt.1 pasišventimas savajai tautai ir 
Rūpinosi, kad jaunimas ture- savo artimui, broliui lietuviui, 
tų progos savo tarpe paben- niekados jų širdyse nebus pa- 
drauti. Ir malonu pastebėti, mirštąs.

— Joniškieciy Labdarybės ir Kultū
ros klubo susirinkimas įvyks antra
dieni, 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 raportas išklausyti. 
Po susirinkimo bus vaišės. * A. K.

— SLA 226 kuopos susirinkimas 
įvyks rugsėjo 8 d. (trečiadieni) 3600 
W. North Ave. svetainėje). Prasidės 
7:30 vai. vak. Nariai kviečiaui atsi
lankyti. Kuopos valdyba

Only ycMi 
can prevent 
forest fir as 1

PLEASE
BE

CAREFUL!

[TE TUOS BIZNIERIUS,
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

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

piu papuošimui ir sezoninės, 
kapams gėlės.

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

GFJ.FS VISOMS PROGOMS v
BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A J

S

2443 WEST 63rd STREET
U Il Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 J

■ L-.....  - - -

P E T K U S
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
įh, 2533 W. 71st Street 

Telef.: GRovehill 6-2345-4

A* 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef.: TOwnhaU 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA s B

I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS . . GERALDAS F. DA1M1D.
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741-1742 I

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvię
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 

IR NAKTĮ 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTQ 
DALYSE

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

BUTKUS - VASA1TIS
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: YArds 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
. (LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228

■
South Holland, Illinois
Į I
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VYKSTA DERYBOS DEL SIAURINES AIRIJOS
Chicago, UI.

Tri Cl s S •

aiškino ki-Yra pasiruošęs studi- kad netaktiška būtų teise.

pavojus

joje mokvkloje ir vra generolo

Gera vieta,

bodijoje
BY OWNER

kaip A
.99

i

TRUMPAI
7051 Se. Washtenaw Ave. RE 7-7200

iš valdžios apie 7 bilijonus do✓
A*

visiems,

pirm. 1z
VĖLIAUSIOS ŽINIOS

registracija

<

irgi puolė-vyriausybę dėl leng
vata -biznieriams. Nixono jfla-

ZZ ■ > _ _ • ' _ ___

algų
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HOME INSURANCE

sotefam CaswIh Comoany

~1

būtent

ir j

f

s

IĮ ;

VARQEETME PARKE 22 butų geras 
Gera vieta, 

geros pajamos. Teirautis

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

» site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Dabartiniu laiku Mačiulis 
mokytojauja John Spry viešo-

INSURED
SAVINGS

programa 
kursus ypač

jau nui 
neužmatomos

me gimtadienio proga darytame por
trete.

geru ame- 
tautini V

tas
bendrovės
dirbo tos bendrovės
tracijoje taip pat lankė kolegi
ja.

savo brolio 
laidotuves.

John E. Pakol yra išrink- 
Chicago Savings & Loan 

direktorium.
adminis-

apartamentinis namas._ 

tek 476-6989.

Rugsėjis 
— bendruomenės mėnuo.

ATLIKIME
TAUTINĘ PAREIGĄ,

ATIDUODAMI 
SOLIDARUMO ĮNAŠĄ!

’NAUJIENOS- KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

tus didiesiems biznieriams, ku
rie iki 1973 meta sausio 1 d. gaus

yra pralenkęs viešoje opinijoje 
visus tris galimus demokratų 
kandidatus į prezidento vietą.

munistų valdomoje Vokietijoje 
Ulbrichtas, buvęs komunistų par
tijos vadas ir Berlyno sienos au
torius, spaudos agentūrai gyrė 
Berlyno susitarimą, kuris atne-

ambasadai nuostolių, buvo su
žeisti du amerikiečiai.

• v • •įsojo važiuoti
Išėjęs iš

Call: Frink Zapclli 
320816 W. 95th St 

GA 4-8654

BELWOOD — By owner. 5 Room 
frame. 2 bedrooms, New paneled liv. 
and din. rms. Lge. modern tile bath, 
Ige. untility rm. Enclosed front porch, 
2 car garage, new gas furnace. Hot 
water heat. 59’xl25’ lot. Low taxes. 

By Appointment Only.
$19,500 544-9559

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontai

"T A i-A

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. __ __
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia

galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą

iais 
ku-

jei nepaver
tai dažnai nuo šaligatvio

nustumia.

ko- 
ne-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

ypatingai 
ir

lietuvio 
Mark aičio

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentas ■ '

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia T-7J4Į

T E R.RJį_ _ _
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms, 
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
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

4-4

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

I

vadais, tačiau nerodo noro pasi
tarti su organizuotos darbinin- 
kijos vadais, esančiais toje pa
čioje gatvėje.

AFL-CIO prezidentas Meany

IŠ CHICAGOS IR*

APYLINKIŲ Ii

‘‘S

K. B R 1 N.G I S 
CAUFORX1A SUPER SERVICE 
TliscMni tu+o motorai, stabdžiai, 

tv no-ops Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL YI 7-7327

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

TEL. — 254-5551 
4936 — 15th St, Cicero 

Tel. 652-1202

4 a
%

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2546 WEST 69th STREET 

TeL REpublIc 7-1941

ISIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69lh St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

Tautinė savigarba
“Ethnic Pride” antrašte til

po praeito 
cago Tribūne kun.
Trimako S. J. laiškelis,

'-■y

nepasitaręs su darbo unijų va- Pietų Vietnamo veteranai grasi- 
dais. Jis mielai važiuoja į toli
mą Kiniją tartis su komunistų

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.
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HEATING CONTRACTOR
Įrengiu nauju* ir perstatau senui Ti
sų rūšių namo apšildymo pečiur tr 
air-conditioning į naujus ir aenu* na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING 4 SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL 60609
TEL: VI 7-3447

r-' .

B
- f

* TVIRTI DU MŪRAI greta ant pla
u
kas mėnesį. Centralinis walyva šildy; 
i
abu. $47,900.

KAIP NAUJAS 2 aukštų 8 butų 
mūras. $14,000 pajamų metams. Da
bar pirksite už $76,600.

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

9 KAMBARIŲ MŪRAS.- Patogi vie- 
ta, rami gatvė, arti parko. $13,950.

Valdis Real Estate

rugp. 29) straipsnį 
Savigarbos Atgiji- 

kurs mums 
ir naturalizuo-

tiesiems amerikiečiams prime
na. kad norint būti 
rikiečiu” reikia savo 
paveldėjimą ne slopinti o bran
dinti." ' '

į,.j:

< uI 
f A

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 ūžim- 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar-
quete parke. . A

VALGYKLA su namu ir visais Įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

Japonų delegacija
Washingtone

WASHINGTONAS..:— Sep
tyni Japonijos ministerial, va
dovaujami užsienio reikalų mi-

SIUNTINIAI Į LllTUYĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, Awhar, 
Chicago, HI. 60632. TtL YA 7G920 •

Tuo pačiu me- 
einantis pės- 

atsiduria ne tik 
bet tikrame gyve

nęs nuošalesnė-
gatvėse ne visi vairuotojai 

Antras mažesnis pavo- 
yra paaugliu dvi ra c 

raitos rujos šaligatviuose,
rios pėsčiuosius 
čia,

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

Britanijos princesė Anne nėseniai su
ėjo 21 metus, čia jl matoma oficialia

Naujas Bolivijos prezidentas, neseniai 
jėga paėmęs valdžią, pulkininkas Hu* 
go Banzer. Jis sakosi išgelbėjęs Bo
liviją iš komunistų, kurie turėjo di

delę jtaką nuverstam prezidentui.

gikoje.
juoti ir toliau, kol gaus filoso
fijos daktaro laipsni.

laiku

<1
i

Mačiuliu šeima

rių. —Kor.

Operation Alert
Chicagos policija paskutiniu 

laiku ypatingai susidomėjo 
dviratininkais ir pėsčiomis 
vaikščiojančiais žmonėmis,- ne 
būtinai jiems eismą saugesni 
padaryti, bet ji pasunkinti.

Dviratininkams Įvedamos tai 
syklės, panašios kaip motoris
tams ir bus Įvestos leidimų len
telės, kaip automobiliams. 
“Operation Alert 
Įveda saugumo 
pėstiesiems. Pėstieji bus bau
džiami einant skersai gatvę 
prieš šviesas arba ne kryžkelė-

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Knygą galima

pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat i - ♦ ♦ _ i - - - •• rr * 2 - •_ •-  x 
(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
Chicago S, UI.

HOME 
LOANS

BUTŲ NUOMAVIMAS -
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI j

] VISŲ RCŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY .
INCOME TAX SERVICE < L *

6455 So. Kedzie Avė. — PRospect. 8-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI,

Net piniginių baudų sumos,pritrūko maisto”, 
jau nustatytos. Tačiau apie du Į ta.

Negeriau buvo pietus baigus. 
Vienas pagaliau pavalgęs, apie 
10 vai. vakaro 
namo. Jo -žodžiai: %
konvencijos salės per 40 rainu
čiu pasistūmėjau 300 pėdų pir- 
mvn... ”

didžiuosius pavojus pėstie
siems nė neprisimenama. Vie
nas visiškai rimtas pavojus yra 
iš motoristų pusės, kai Įsižie
bus žaliai šviesai automobiliai 
pradeda sukti, 
tu skersai gatvę 
čiasis staiga 
sužeidimo, 
bes pavojuje, 
se 
paiso, 
jus,

Pagriežtino Įstatymus 
piktadariams bausti

Illinojaus gubernatorius Ogi] 
vie pasirašė eilę pagriežtintų 
Įstatymų piktadariams bausti, 

kad nuo šiol nebebus 
(nebebus 

pikta-

būtent, 
teikiama probacija 
paleidžiami sąlyginai) 
dariams, nuteistiems už plėši
kavimą su ginklu rankoje. Ei
lėje kitų pagriežtintų priemo
nių vra šios: C

Visi daktarai ir slaugės nuo 
šiol privalės pranešti policijai 
apie pacientą, sužeistą ar su
sižeidusi darant nusikaltimą.

Teismas bus tęsiamas be kai 
tinamojo, jei 
sąmoningai

kailiu ainasis 
nedalyvaus savo 

teisme per dvi dienas iš eilės.
Kaltinamasis galės savo no

ru atsisakyti dalyvauti teisine, 
bet privalės 
identifikacijai.

Kaltinamasis iš anks 
pranešti ar jis savo 
žada naudotis alibi tei 
rodymu, kad nusikalti 
tu jis buvo kitur).

Istoriški pietūs
Amevi1<os pienininkų 

gijos /suvažiavime Mcf 
Pląde, Chicagoje, praeitą 
tadienio vakarą po vien 
gu buvo patiekti 
25.000 valgytojų, 
stalų po 10 kėdžių.

Pietūs teisingai pavadi 
kordiniais. Tik 1900 met 

Prancūzijos 
dentas buvo suruošęs pie 
sų miestų merams 
moms. Jo pietuose 
22.000 žmonių.

Penktadienio pietus 
ne bendradarbis pavadin 
tastrofa”. Žmonių eilės 
mušti prie stalų buvo iii 
kaip sovielose prie krai 

' Kai pirmieji “laimingieji 
lis krapštydami 
traukėsi.
laukusiųjų tebestovėjo.

“čia žmogus belaul 
gali dvidešimt svarų nt 

vienagarsiai skundėsi
Icidė.

“Prieš gerą valandą s 
vėjau 2 pėdas toliau n 
vietos, k u r dabar stoviu" 
bėjo kitas.

“Klausiau gaisrininkų.
kad eilės 

slenka pirmyn; jie atsakė, kad

penktadienio Chi- 
Kęstučio 

, reiš
kiant padėką už įdėjimą kito 

jėzuito kun. Bruno 
straipsnio tautinių 

mažumų Amerikoje klausimu:
“Aiškiai pabrėžtą kūrybin

gą aktualių ir atgaivinančiai 
atviros galvosenos temų ieško
jimą parodė. Tl:e Tribūne pa
sirinkdama aktualų ir Įdomų 
kun. Bruno Markaičio (Pers
pective, 
“Etninės 
inas’.’.
“tikriesiems”

mas, 
sėjams kelti kuomet švietimui 
ir labdarai tenka mažinti.

Magistratai dabar gauna al
gos metams po 18,500; kurie 
nėra advokatai gauno $15,000. 
Biliuje numatyta jiems pakelti 
iki $21,500.

Tačiau gubernatorius aukš
tiesiems teisėjams algų pakė
limą patvirtino: Aukščiausio
jo teismo teisėjams nuo š-10.000 
iki 42,000, o apeliacijų teis
mo teisėjams nuo ,$37,500 iki 
$39,500 ir apygardų teismų 
teisėjams nuo 27,500 iki $29,000 
Be to apygardų teismų teisėjai 
dar gauna po $7,500 iš savo ap
skričių.

Very lge. 6 rm. brick Bung with 
w-w carpt’g. Vic. 62nd & Arte

sian. 3 car gar. $19,900.
Call 436-1283

ČIA DOLERIS SAUGUS
4 BUTU gražus mūras ir 4 auto 

mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
_ $42 7oo - »■ -

PAVELDIMAS didelis 5% kamba
rių mūras, moderni kabinetų virtuvė. 
Naujas gazo šildymas. . Apie 40’ lotos. 
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.

SKLYPAS 30’ su garažu prie Mar
quette Parko. — $10,500.’

TVIRTI DU MŪRAI greta ant pla
taus sklypo duoda $1,400 pajamų 

mas, daug priedų, maži taksai už j
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— Naujienų 57 metų sukak
ties jproga rengiamas banke
tas su programa ir šokiais 
įvyks š. m. spalio 31 d., sekma
dienį, 4 v. p. p. V. F. W. salėje, 
7254 W. 63rd St., Argo, III.

Gubernatorius vetavo 
magistratams algas

Illinojaus gubernatorius Ogil 
vie atsisakė u/.girti seimo (le- 
gislatūros) jiriimtą teisėju pa
dėjėjams (magistrams)
padidinimo, bilių, motyvuoda

63 r d St., 
Vakarienė su kokteiliu asme
niui ,$8.00

— Rinkimų Tarybos
S. T. Jusper Jr. praneša, kad 
naujų balsuotojų
bus rugsėjo 10 - 11 d. prečink- 
tu rinkiminėse būstinėse. Bal
savimo korteles galima gauti 
taip pat Miesto valdybos 308 
kambaryje bet kurią dieną dar 
bo valandomis.

— Jurgis Bendoraitis laimė
jo pirmą vietą Cornell parko 
suruoštuose plaukimo varžybo 
se,
brolis James laimėjo antrą vie
tą 9 —11 m. grupėje. Rungty
nes globojo ir dovanas Įteikė 
Amerikos legiono organizaci
jos. Rungtynėse dalyvavo virš 
200 apylinkės vaikų. McKinley 
parke plaukymo rungtynės 
įvyko rugsėjo 4 d. 10 vai.

— Televizijos kolegija kvie
čia registruotis rudens semes
tro studentus. Pamokos yra 
duodamos per !Chicagos moky
mo ir lavinimo televizijos sto
tis nustatytomis
Baigusiems yra išduodami dip
lomai. Informacijos gauna
mos tel. 588 - 2000.

— Astra ir Alfredas šalčiai, 
Vokietijoje pasižymėję lengvo 
stiliaus dainomis dvynukai, • * dainuos Margučio koncerte rug 
sėjo 19 d. Jaunimo Centre.

— Frances Bieža, Hot Springs 
Ark. buvo atvykusi Chicagon į 
IJono Didžgalvio

— Organizacijų bei įvairių 
kultūrinių (sambūrių vadovy
bėj kurios laikas nuo laiko 
bendradarbiauja su Pedagogi
nio Lituanistikos Instituto stu
dentais. tą bendradarbiavimą 
yra prašomos planuoti taip,

kad jis nesikryžiuotų 
grindiniu Instituto darbu, ku
ris vyksta šeštadieniais nuo 9 
vai. ryto ligi 2 vai. p. p. Darnus 
bendradarbiavimas būtų nau
dingesnis abiem pusėm: ir or
ganizacijai ir mokyklai. Prie
šingai, daugiausia nukenčia 
mokykla. Todėl P. L. Institu
tas būtų labai patenkintas, jei 
į mokyklinį darbą šiais moks
lo metais nebeįsipainiotų pana
ši nedarna, kokia kartas nuo 
karto dėl minėtu darbu susi
kryžiavimo įsipainiodavo anks 
čiau.

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkėj. — S3®,000.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik S89.000.

16 BUTU, mūras, alum, langai, ŠH 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik S79.500.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos‘ir 
Pulaski. S37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas. Marquette Parke. Tik 
S22.90C. »

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321
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DEMOKRATU VHKEj.
EKONOMINE VALDŽIUS &

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas savo Darbo die
nos kalboje ragino visus amerikiečius atsidėti naujam Amerikos 
turtingumui be infliacijos ir karų pasiekti. Jis ragino didinti ga
mybą ir nepamiršti Amerikos visuomenės darbo etikos. Preziden
tas gyrė Amerikos darbininkus ir ragino duoti jiems daugiau at
sakomybės, daugiau progų “augti darbe”.

Darbininkų unijų federacijos 
prezidentas George Meany sa
vo Darbo dienos kalboje kritika
vo prezidento ekonominę politi
ką, kuri atnešė 5 milijonus be
darbių ir kuri pamiršo darbinin
kams reikalingus namus, švieti
mą ir geresnę sveikatos priežiū
rą.

Dar nepasiskelbęs demokratu

KRITIKUOJ
POLITIKA

IŠ VISO PASAULIO
SAIGONAS. — Pietų Vietna

mo vyriausybė pasiūlė paramą 
nukertėjusiems nuo potvynių 
šiaurės vietnamiečiams. Saigo- 
no valdžia siūlo 50,000 dolerių, 
500 tonų ryžių ir 1,000 dėžių pie
no. Nežinia, ar Hanojus pasiū
lymą priims.

ATĖNAI. — Jacqueline Ken
nedy Onasis nutarė dalyvauti 
šiandien Washingtone atidaro
mo John F. Kennedy meno cen
tro iškilmėse.

HONG KONGAS. — Iš Tauti
nės Kinijos per Europą į Pekiną 
atvyko vienas aukštas Formozos 
valdininkas, kurį komunistai Peu; 
kine labai iškilmingai sutiko.

ŽENEVA. — Kanada pasiūlė 
nusiginklavimo konf erenci j oj e 
uždrausti visus atominių ginklų 
bandymus po žeme, nereikalau
jant jokių kontrolės inspekcijų, 
kurių reikalauja Amerika. Tai 
dar vienas Kanados užsienio po
litikos nukrypimas nuo Ameri
kos linijos.
R SAIGONAS. — Demonstruo- 

ekonominį planą paskelbė visai darni prie, veteranų ministerijos

partijos kandidatas į preziden
tus sen. Muskie pradėjo kelionę 
po 32 valstijas ir pasakė kelias 
kalbas Kalifornijoje. Jis irgi 
kritikavo prezidento ekonominę 
politiką, kuri sušaldė darbininkų 
algas 90-čiai dienų, tačiau nesu
stabdė pelnų kilimo, didžiųjų 
korporacijų dividentų. Preziden
to planas davė mokesčių kredi-

lerių neišrenkamais mokesčiais.
Sen. Muskie siūlė vyriausybei 

duoti Amerikos miestams pini
gų, duoti bedarbiams didesnes 
pašalpas ir sumažinti darbinin
kams mokesčius, tik tada ekono
mika pagyyėsianti. Sen, Muskie 
priminė, kad. prezidentas 'savo

nas esąs “socializmas dideliam 
bizniui”. Per ateinantį dešimt
metį didieji biznieriai iš viešųjų 
valstybės kasų gaus dovanų apie 
70 bilijonų dolerių per įvairias 
mokesčių nuolaidas ir atskaičia- 
vimus.

Prezidento nuotaiką pageri
no paskelbti viešosios opinijos 
tirimo rezultatai. Harris agen
tūra skelbia, kad 73% amerikie
čių pritaria kainų ir algų užšal
dymui. Gallupo institutas skel
bia, kad prezidentas Nixonas w M •' • ’ • • •

Išrinko Žurnalistų 
’ Sąjungos valdybą 
Lietuviu žurnalistų Sąjungos 
Rinkiminės K-jos pranešimas

1971 m. rugpiūčio mėn. 17 ir 
18 dienomis, Rinkiminės Komi
sija patikrinusi LžS-gos narių 
kad iš 220 pasųstų balsavimo 
lapelių, 10 laiškų nepasiekė ad
resatų. Pripažinta teisėtais 118 
balsų. Balsavo 51% sąjungos 
narių.

Į LžS-gos Centro Valdybą iš
rinkti: '-i
' 1. Kasniūnas Vytautas — 71, 
2. Būtėnas-Ramojus Vladas — 
65, 3. kun. Vaižnys Juozas, SJ 
— 59, 4. Janušaitis Jurgis — 56, 
5. Pužauskas Algirdas — 50. 
Kandidatais liko Gintaeris An
tanas — 49 ir Brazdžionis Ba
lys — 46.

Kiti kandidatai gavo balsų: 
Budreckas Algirdas — 45,

Key to the Middle Sea
Soviet Union

■

BRITANIJOS IR AIRIJOS PREMJERAI 
IEŠKO ABIEM TINKAMO SPRENDIMO

LONDONAS. — Britanijos premjeras Heath ir Airijos prem
jeras Jack Lynch pirmadienį praleido devynias valandas kalbė
dami apie šiaurinės Airijos neramumus. Derybos buvo pratęstos 
ir vakar dienai. Tas rodo, kad abi pusės turi vilties surasti abiem 
tinkamą sprendimą. Airijos premjerui Lynch sugrįžtant iš pasi
tarimų į Airijos ambasadą Londone,jo laukė airių demonstracija, 
kuri šūkavo; “Jack, neparduok Airijos”. Londono policija penkis 
airius suėmė;

Atentatas prieš 
JAV ambasadorių 
PHNOM PENHAS. — Kam- 

įvyko pasikėsinimas
prieš Amerikos ambasadoriaus 
gyvybę. Išvažiuojant ambasado
riui iš gyvenamų namų į įstai
gą, iš už kampo jaunas, 18 metų 
vyras išstūmė dviratį, kuris leng
vai atsimušė j ambasadoriaus 
automobilį. Vėliau patikrinus pa
aiškėjo, kad ant dviračio ranke
nų buvo pririšta stipri bomba, 
kuri nesprogo ir dviračiui nukri
tus ant žemės. Dviratį pastū
męs jaunuolis pabėgo, bet poli
cija jį gaudo. ,"■

Amerikos ambasadorius Kam
bodžoje Emory Swank yra stip
riai saugomas, nes per-paskuti
nius 12 mėnesių komunistai jau 
penkis kart pernai bandė pulti 
ambasadą ar jos tarnautoj irs. 
Įvairios bombos yra padariusios

no valdžiai granatomis, o vienas 
nusikirto savo rankos nykštį. 
Valdžia nutarė veteranų reika
lavimus patenkinti.

PONTIAC. — Michigano vals
tijoj e keli tūkstančiai žmonių de
monstravo prieš mokyklos vaikų 
-vežiojimą autobusais integravi
mo tikslais.

BEIRUTAS. — Ilgametis Je
meno premjeras gen. Amri bu
vo iš Jemeno ištremtas už vie
no arabų biznierio nužudymą. 
Premjeras skambino telefonu 
savo štabo viršininkui, tačiau ne
tyčia pataikė klaidingą numerį 
— fotografijos reikmenų krau
tuvėj, kurios savininkas nepa
garbiai su premjeru kalbėjo, ma
nydamas, kad čia juokauja jo 
draugai. Premjeras įsakė krau
tuvininką suimti ir pats jį nušo
vė. Valstybės taryba jį už tai 
pašalino iš pareigų ir ištrėmė.

LONDONAS. — Britų aktorė 
Kay Barlow atsisakė dalyvauti 
Šekspyro' veikale “Othello”, nes 
režisierius norėjo, kad ji Desde- 
monos rolėje paskutiniame akte 
būtų visai nuoga.

Juškevičienė Zuzana — 33, Za
latorius Vytautas — 26, Taut
kus Kazys — 23, Stakėnas An
tanas — 18, Pėtėraitienė Mari
ja — 14 ir Macevičius Bronius 
— 10.

Į Kontrolės Komisiją išrinkti: 
Selenis Vladas — 93, Nakas Al
fonsas — 83 ir Gaižutis Jonas — 
66. Kandidatais liko Kutkus Vy
tautas — 63 ir Januška Petras— 
30.

Į Garbės Teismą išrinkti: Alan
tas Vytautas — 87, MingėJa Vla
das — 86 ir prel. Gižinskas Le
onardas — 69. Kandidatais li
ko : Sims Marija — 62 ir Turūta 
Pranas — 39.

LžS-gos Įstatai buvo priimti 
76 balsais. Prieš pasisakė 19 na
rių. Nuo balsavimo susilaikė 
25 nariai.

LžS Rinkiminė Komisija

Libija davė 
Maltai paskolą

WASHINGTONAS..— Pati
kimi diplomatiniai šaltiniai skel
bia, kad Malta priėmė iš Libijos 
vyriausybės 12 milijonų dole
rių paskolą, kurią pažadėjo ati
duoti' per metus. Maltai paskolą 
buvo pasiūlęs sovietų ambasa
dorius Britanijoje Smirnovsky, 
kuris Maltoje lankėsi liepos 10 
d. Maltos premjeras Mintoff at
metė sovietų pasiūlymą, nes jis 
norįs išlaikyti Maltos nepriklau
somumą ir neutralumą.

Premjeras Mintoff nuvažiavo 
į Libiją rugpiūčio 17 d. ir prem
jeras el Quaddafi jam pažadėjęs 
ekonominę paramą. Spėjama, 
kad Libija nenori, kad sovietų 
įtaka Viduržemio jūroje
daugiau išsiplėstų. Libija atsi
sakė įsileisti sovietų karo lai
vus į savo uostus ir neišnuomo- 
ja savo didelės aviacijos bazės 
Wheelus, kurioje buvo ameri
kiečių bazė, sovietams.

Malta toliau veda derybas su 
Britanija dėl uostų, laivų dirb
tuvių ir Baltos gynybos įrengi
mų nuomos. Malta siekia naujos 
sutarties su Britanija ir su Na
ta valstybėmis, kurios iš Maltos 
savo laivų taisymo dirbtuves per
kėlė į Neapolį.

Prasidėjo vokiečių 
derybos dėl Berlyno

BERLYNAS. — Vokietijos 
kancleris Brandtas pažadėjo “ne
sulaužomo solidarumo” ryšius 
tarp Vakarų Vokietijos ir Vaka
rų Berlyno. Pasibaigus keturių 
sąjungininkų deryboms dėl Ber
lyno, dabar derybas pradėjo abie
ju Vokietijų ir abiejų Berlyno 
miesto dalių atstovai.

Sakoma, kad patys berlynie
čiai skeptiškai žiūri į naują su- 
siitarimą ir sovietų pažadus. Ko-

+ Vakar prezidentas Nixonas 
ilgai tarėsi su savo ekonominiais 
patarėjais. Ketvirtadienį jis pa
sakys kalbą jungtiniame abiejų 
rūmų kongreso posėdyje.

♦ Pontiac, Mich., buvo suim
tos 9 motinos, kurios trukdė 
vežti autobusais vaikus į toliau 
esančias mokyklas. Tik 20% 
vaikų dalyvavo pamokose. Mo
kyklas boikotavo juodi ir balti 
tėvai.

+ šį mėnesį V. Vokietijos 
koncleris Brandtas važiuos į 
Kremlių, o premjeras Kosyginas 
vizituos Kanadą.

♦ Urugvajaus vyriausybė pa
skelbė, kad lapkričio mėnesį nu
matyti rinkimai įvyks nežiūrint 
neramumų ir didelio skaičiaus 
politinių kalinių pabėgimo iš ka
lėjimo.

♦ Sovietų kariuomenės žur
nalas rašo, kad Kinijos armija 
keičia visą Kinijos gyvenimą, 
militarizuoja gyventojus, besi
rengdama karui su Sovietų Są
junga.

♦ Britų spaudos muzikos kri
tikai labai išgyrė Čikagos simfo
ninį orkestrą, diriguojamą Georg 
Solti. “Times” pavadino orkes
trą “puikiausiu Amerikos orkes
tru”.

nisterio Takeo Fukuda, atvyko 
į Washingtona plačios apimties 
pasitarimų su JAV vyriausybes 
nariais. Po šių pasitarimų ja
ponų delegacija vyks į Kanadą 
prekybos ir užsienio politikos 
klausimų svarstyti.

Japonijos vyriausybė paskel
bė, kad parems Jungtinėse Tau
tose Amerikos rezoliucijŠ, kuri 
sako, kad Tautinės Kinijos iš
metimas iš Jungtinių Tautų tu
ri būti laikomas labai svarbiu 
klausimu ir tuo pačiu reikalin
gas dviejų trečdalių visų balsų.

Japonijos pozicija yra: reikia 
priimti komunistinę Kiniją
Jungtines Tautas, tačiau nega
lima lengvai išmesti Tautinės 
Kinijos. Apie šiuos klausimus 
japonų ministeris Fukuda dar 
tarsis su valstybės sekretoriu
mi Rogers.

Lėktuvų nelaimes
JUNEAU. — šeštadienį Alias

koje, besileisdamas Juneau ae
rodrome, į kalną atsimušęs su
dužo keleivinis Alaska Airlines 
727 lėktuvas su 111 keleivių. Va
kar šlapiose, miglotose kalno pa
šlaitėse ieškotojai buvo suradę 
tik 56 kūnus. Lėktuvas yra su
dužęs į smulkius gabalus. Ma
noma, kad pilotas per žemai lei
dosi, nes jis atsimušė į kalno 
šlaitą, 1,000 pėdų nuo viršūnės, 
kada taisyklės reikalavo toje 
vietoje lėktuvui skristi 6,500 
aukštyje.

Netoli Hamburgo britų kelei
vinis lėktuvas su 120 Vokietijos 
keleivių vos pakilęs iš aerodro
mo bandė nusileisti ant autostra
dos, nes pilotas pranešė, kad su
gedo vienas motoras. Besileis
damas lėktuvas sparnu užkliuvo 
už tilto ir nukrito degdamas į 
ūkininko lauką prie autostrados, 
šioje nelaimėje 17 žmonių žuvo, 
42 buvo sunkiau sužeisti ir 61 
lengvai sužeistas.

šiąs taiką Berlynui.
Kancleris Brandtas Berlyno 

senate pasakė kalbą, kurioje nu-1 
rodė, kad rytų vokiečiai nedrįs 
trukdyti susitarimo vykdymui, 
nes sovietai nebūtų pasirašę il
gai svarstytos sutarties, jei jie 
nebūtų gavę vokiečių pažado tą 
sutartį įgyvendinti.

Iš kalėjimo pabėgo 
111 kalinių

MONTEVIDEO. — Urugva
jaus vyriausybė vėl pergyvena 
nemažą gėdą, nes pirmadienį iš 
Montevideo Punta Carretas fe
deralinio kalėjimo pabėgo 111 
politinių kalinių, garsios Tupa
maros organizacijos vadų ir na
rių. Valdžia praneša, kad tik 
106 kaliniai buvę politiniai, o 
kiti 5 buvę paprasti nusikaltėliai.

Prieš kalėjimą, kitoje gatvės 
pusėje stovėjo namų eilė. Iš jų 
Tupamaros grupės nariai pra
dėjo kasti tunelį po gatve iki 
kalėjimo celių požemių. Per tą 
tunelį kaliniai išbėgo. Liepos 17 
d. panašiu tuneliu iš moterų ka
lėjimo išbėgo 39 Tupamaros mo
terys.

Tos grupės nariai siekia Uru-

, Vykstant šioms deryboms, 
šiaurinėj Airijoj toliau vyksta 
neramumai ir susišaudymai tarp 
airių katalikų respublikos slap
tos armijos ir britų kareivių. Su
sišaudyme žuvo 14 metų katali
kė mergaitė. Tas dar daugiau 
įaudrino katalikų' jausmus. Nuo 
neramumų pradžios Šiaurinėje 
Airijoje žuvo 100 asmenų. Vien 
šiais metais žuvo 68 -asmenys, 
47 civiliai, 19 kareivių ir 2 poli
cininkai.

Airijos premjeras bando įti
kinti britų premjerą, kad rei
kėtų atšaukti įstatymą, kuris 
Šiaurės Airijoj leidžia policijai 
suimti civilius be teismų, vien 
įtarimais vadovaujantis. Pasi
tarimų pradžioj Britanijos prem
jeras pabrėžęs, kad jis nesiren
gia nė svarstyti jokių konstitu
cinių pakeitimų, kurie šiaurės 
Airija atskirtų nuo Didžiosios 
Britanijos. Britanija tačiau lin
kusi padaryti nuolaidų, kurios 
duotų airiams katalikams Ulste- 
ryje daugiau politinių teisių.

Britai nori, kad Airija griež
čiau persekiotų savo slaptą res
publikos armiją, kurios nariai-
važinėja per sieną į šiaurinę Ai
riją. Airijos premjeras atsakė 
siūlydamas sieną tarp abiejų 
Airijos dalių pavesti saugoti 
Jungtinėms Tautoms, tačiau bri
tai su tuo nesutinka. Prieš grįž
damas į Airiją premjeras Lynch 
numato pasitarimą su britų opo
zicijos vadu, darbiečių kandida
tu į premjerus Wilsonu. šis kri
tikuoja britų vyriausybės užim
tą poziciją šiaurinės Airijos rei
kalu.

Abiejų vyriausybių premje
rams besitariant, Airijos respu
blikos slapta armija paskleidė 
atsišaukimą, kuriame raginama 
išvežti iš šiaurės Airijos britų 
kariuomenę ir paleista š. Airijos 
parlamentą, paleisti politinius 
kalinius, atlyginti visiems nu
kentėjusioms nuostolius ir pra
dėti pasitarimus dėl šiaurinės 
dalies sujungimo su Airija. Jei 
tų siūlymų Britanijos ir Airijos 
vyriausybės nepriims, slapta ar
mija žada sustiprinti savo veik
lą prieš britų okupacijos jėgas.

♦ Australijoj policija suėmė 
40 metų šoferį, kuris nušovė sa- 
yo žmoną, septynis vaikus, žmo
nos seserį ir jos sūnų.

♦ Civilinės aviacijos tarnau
tojų streikas Izraelyje uždarė vi
sus aerodromus. Lėktuvai buvo 
nukreipti į Kipro salą ar į Atė
nus, Graikijoj.

BREMENAS. — Wernher Von 
Brown, žinomas raketų specia
listas, 58 metų, pareiškė Vokie
tijoje. kad jis dar tikisi nuva
žiuoti į mėnulį už maždaug 10 
metų.

gvajuje revoliucijos. Jie plėšia 
bankus, žudo policininkus ir gro
bia žymius užsieniečius, reika
laudami už jų paleidimą pinigų, 
šiuo metu Tupamaros laiko še
šis kalinius, jų tarpe Britanijos 
ambasadorių Jacksoną, kuris bu
vo pagrobtas prieš 8 mėnesius.



CHICAGOS NERIJOS TUNTO JŪRŲ SKAUTES SMILTYNES STOVYKLOJE 
per vėliavų pakėlimą Rako ąžuolyne.

mintas, adjutantas-— sL Petras, 
Viržintas, ūkio skyr. vūftinin- 
kas — s. Vi land;. Algis Vitkus, 
ūkio skyr. pavaduotojai — s.
v. kand. A. Balkus ir s. V. k and.! 
Algis Dresleras.

t Programų* vadovas —^ s. Juo- o ne po 25 mėty

ši jubiliejinė stovykla man su
teikė progą pažinti daugiausiai 
Europoje gyvenančius skautus- 
es, ir čia pasirodė mūsų skirtu
mai: kiekviena valstybė, kurioje 
Jie gyvena, įspaudė labai aiškius, 
charakterio, pasaulėžiūros bruo
žus, politinius įsitikinimus, pa
garbą ar neapykantą kitos val-— brolis Ričardas Baltulis; lau-1 Seserijos Vyriausia Skautininke, 

žavedys — s. Jaras Algią; ka- Į įspūdžius- iš Jubi-įftYhės gyyęntoj.ams. Skyrėsi jau-
___ a o Vnn llafvnonoa ’ __i_.il _ . iriu ii? * nimoo e Irimai ir v 54 d A VUi ——

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, III. 60620

VADOVAVO
Jubiliejinei stovyklai Vokietijoje, 

įvykusiai liepos 17 - 31
Jungtinės stovyklos viršinin

kas — s. Bronius Zinkus, ko
mendantas — ps. Vladas Ged-

pelionas — s. v. kun. Hermanas ■ iiej-mės stovykla Vokietijoje: 
Šulcas.

Brolijos stovyklos vadks — 
j. b. v. v. Kęstas Eidukonis, ad
jutantas — v; si. Dr; Algiš Ge- 
geckas, komendantas — v. si. 
Manfredas šiušelis.

Bastovykiiųąvadai:. Vokietijos
— v. si. Peties VerseHsj. Angli
jos — ps. Antanas J^fimavičrus, 
Šiaurės Amerikos — s-. Antanas 
Basiliauskas.

Seserijos stovyklos^ vadė — 
ps. Gajutė Vaiterytė-O'Brien, 
adjutante — vair. Kristina; To- 
tolaitė, komendaniė — t. 1l si; 
Daina Baraitė.

Pastovyklių,. vadovės*: Vokie
tijos — si. Kristina žutautaitė, 
Anglijos — sL Nijolė Kutkutė, 
JAV — ps. Aldona- Dabrilaitė, 
Kanados — s. Danutė Keršienė.

Inf.

“Po 25 m. veiklos, į Schweit- 
zingeno pušynus suvažiavo sesės 
ir broliai’ iŠ trijų kontinentų, iš 
9 valstybių. Suvažiavo susipa
žinti, pabendrautu Viso buvo 
250.' Toks susibūrimas lietuvių 
skautų; yra» pirmas, nes skaičiu
mi-proporcingai i buvo atstovau
jama net keturių? valstybių lie
tuviams skautams-ėms.

Mūsų? bendravimas ir susi
draugavimas daugiausiai pasi
reiškė per laužus, dainuojant 
daugumai žinomas dainas iki vė
lyvo* vakaro. Tadh mes buvome 
lietuviai< skautai-ės, tada mes 
bnvome yienodi,. ir mintis ben-

nimas, bet skyrėsi ir vadovai — 
veiklos, programos, jaunimo au
klėjimo bei skautybės pritaiky
mo atžvilgiu.'

Toks suvažiavimas buvo labai 
naudingas, ir aš rekomenduoju, 
kad kaip galima daugiau vieni sū 
kitais bendrautume, kad ir ma
žais būreliais, pavienėmis skil
timis, ne kas 25 metai, bet kas 
keleri metai, pasiųsdami ar pasi
kviesdami į savo stovyklas įvai
rių kraštų seses ir brolius. Tada 
mūsų lietuviškas ryšys nenu
truks,, tada mus riš ne valstybių 
pasaulėžiūra ir- susidariusi nuo
monė, bet realus ir artimas vie
nas kito pažinimas, supratimas 
ir'bendras lietuvių skautijos iš
laikymo reikalas...”

VHI-JT METAI NR. 31 (335)

Beliko tik pora savaičių

Dviejy dalių/ švente: vikrumo žaidimai — jauniesiems} I 
poilsis; sode — svečiams

Tradicija virtusi Chicagos skaučių ii' skautų, paukštyčių ir 
vilkiukų žaidimų varžybų šventė šiais metais ruošiama rugsėjo I 
26 d. (sekmadieni) 1 vai. po pietų Bučo sode, Willow Springs, III. • 
Visi vienetai - prašomi šią dieną rezervuoti tik varžybų šventei.

Skautėms, skautams, j ūrų 
skautėms, jūrų skautams, pauk
štytėms, vilkiukams, ūdrytėms 
ir bebrams pramatyti smagūs 
žaidimai, reikalingi skautiškų 
mazgų, pirmosios pagalbos ži
nojimo, miklumo ir orientacijos.

Tėveliams, rėmėjams ir sve
čiams yra numatyta smagi ge
gužinė su vaišėmis ir dovano
mis. Sudarytas mamyčių komi
tetas jau renka daiktus doya-

noms, aplankydamos malonius 
skautų; rėmėjus

šventėje vyks ir tuntų tinkli
nio komandų varžybos, kurioms 
jau iš anksto treniruojamasi. 
Varžybų teisėjų komisijos bus 
sudarytos iš tuntų vadijų narių- 
ir kitų sportinės dvasios-Chica- 
cagos skautminku-kių.

Vidurio rajono vadovybė, vi
sos tuntininkės ir tuntininkas 
yra pakviesti šventės garbės 
svečiais. B. Banga

SVEIKATOS TARNYBA
Jubiliejinėje stovykloje Vokietijoje

v. si. dr. ALGIS GEGECKAS; 

stovyklos gydytojas ir* brolijos 
stovyklos adjutantas (iš*Anglijos)

ps. ALDONA PALU KAITI EN Ė, 
stovyklos gaiL sesuo, porą.dieny,— 
Seserijos stovyklos v-kė- (iš Chicagos) V1RTUVĖS DARBININKAS, STOVYKLOJE.

' Iliustracija iš "Skautu Aido".
' Piešė U. Kazokaitė,-Australija -

ANT EŽERO KRANTO PO ĄŽUOLAIS AUKŠTIEJI SVEČIAI STEBI 
JUROS DIENOS PROGRAMĄ

Dešinėje: Vidurio Rajono vadas — v. s. Pranas Nedas, vadeivė — ps.lrena 
Kerelienė ir vadeiva — v. s. Aleksas Karaliūnas

Br. Juodelio nuotr.

VARPO!
DŪŽIAI

tebeskamba ir dabar

Chicagos Nerijos tunto jūrų 
skautėms dvi savaitės Rako miš
ko “Smiltynės” stovykloje pra
bėgo neįtikėtinai greit, darbin
goje I.S Seserijos jūrų skau
čių 35 metų veiklos jubiliejaus 
dvasioje. Stovyklos tema buvo 
“Praktiškas skautavimas sausu
moje ir vandenyse”. Iš anksto 
gerai paruošta stovyklinė dar
botvarkė įgalino vadoves stovyk
lą vesti įdomiai ir naudingai. 
Nuobodžiauti nebuvo kada, nes

pilną sausumos, bet ir jūrinio 
skautavimo programą.

Stovyklautojų nuotaika buvo 
pakili, darbinga.

Kiekviena diena buvo 
džiaugsmingai sutikta ir 
palydėta malda, darbu ir 

daina.

ta irkalvimui, buriavimui, plau
kymui. Plačiau susipažinta su 
pavojingų vandens vietų ženk
lais, švilpesiais, mokomasi se
maforo.. Kartu: ir skaučių ideo
logija, dainavimas ir pasiruoši
mas pasirodymas. Vakarais — 
linksmi laužai, vakaronės, reli
giniai susimąstymai su ypatįn-d 
gomis pamaldomis, pašnekesiai, 
smagūs skautiški pasilinksmini
mai.

šalia užsiėmimų savoje stovy
kloje,

dalyvauta su Lituanicos 
tunto skautais bendroje ca
noe iškyloje Pierre Mar
quette upe ir visų keturių 
stovyklų sporto dienoje, 
bendrajame didžiajame pa
rade, Rako stovyklos 15-kos 
metų minėjimo iškilmėse. 
Iškilmingai atšvęsta Jūros 
Diena su ypatingu mūsų 35 

! metų jubliliejaus paminėji
mu ir Įžodžiais. Dalyvauta 
regatoje, plaukymo ir irkla
vimo lenktynėse. Kasdien 
viena reprezentacinė valtis 
dalyvaudavo rytmetinėse ir 
(jei būdavo) vakarinėse pa
maldose bei kitu tuntu iškil
mėse. Bndėjome telefoni
nėje ir stovyklinius apyvo
kos darbus atlikome dainuo

damos.

jūrų skaučių veikla apima ne tik kajakus. Daug

Dienos nuo vėliavų pakėlimo 
iki jų nuleidimo buvo užpildytos 
užsiėmimais stovykloje ir ežere. 
Buvo mokomasi stovyklos įsi- 
rengimo, pasipuošimo ir pione- 
rijos darbų; lauko virtuvės įsi- 
rengimo ir maisto gaminimo, hi
gienos, pirmosios pagalbos teiki
mo ir gyvybės gelbėjimo sausu
moje ir vandenyje. Susipa
žinta su vandens pastatais ir jų 
priežiūra, išmokta pasistatyti 

landų pašvęs-

Stovyklavome mūsų vadovių, 
tėvelių ir bičiulių mums pato
giai įrengtoje stovyklavietėje. 
Erdviame rajone, kurio pakraš
tyje stovi švyturio pavidalo “Jū- 
rapilės” ir “Varnapilės” pasta
tai su jaukia valgyklos — užsiė
mimų pastoge, pasistatėme pa
lapines ir įsirengėme laivą, kurio 
denyje plevėsavo Lietuvos tris
palvė ir JAV vėliavos, stovyklos 
ir 35 metų jubiliejinis vimpilai. 
Denyje vyko vėliavų pakėlimo ir 
nuleidimo iškilmės, kas pusva
landį skambėjo denio varpas.

Stovyklavo 62 tunto jūrų 
skautės, gintarės ir ūdrytės.

Stovyklai vadovavo pirmą sa
vaite g. ps. Aldona JOvaraus- 
kienė ir antrą savaitę g. valt. Vi

da Račiūnienė. Darbštųjį stovyk
los štabą sudarė-gintarėš Jūra* 
Jakaitienė, Aldona' Malašaus- 
nė, Ramunė- Dičienė, Kristina- 
Baumilaitė, Ramunė Kazėnaitė, 
Neringa Peseekaite ir jūrų 
skoutės — Jūratė Zfeikutė/ Vi
da Micevičiūtė, Milda Kupcikevi- 
čiūtė ir Dalia Mačiukevičiūtė. 
Buriavimo instruktbriais buvo 
pakviesti profeskmalaa sporto ir 
buriavimo- instruktoriai brolis 
Benius- Dičius i» Edvardas Na- 
kutis. Buriavimo-- instruktoriai 
stovyklon buvo atgabenę ir sa
vo laivus^ kuriais leido- stovyk
iau tojams naudotis visą stovyk
lavimo laikotarpį. Maitinimu rū
pinosi rūpestingos ponios Biru
tė Navickienė, Aldona Marttn- 
kienė ir Ona Jasulaitienė. Svei
kata rūpinosi mūsų stovykloj ė 
gy venusi < gailestingoji - sesuo>Ire
na Jakštienė,- kurios ištverme^-ir 
kantrybe visos stebėjomės; Ji 
ne tik mūsųnsveikatą prižiūrėjo, 
guodė ir žaizdeles1 gydė, .bet: tal
kino visur, kur tik darbo rankų 

I reikėjo. Mūsų dvasios vadovas 
ps. kun. Algimantas Kezys rū
pinosi mūsų religiniais reika
lais ir prie laužų kėlė-nuotaiką 
akordebnu pritardamas dainoms. 
Globojančią ranką tiesė iž sto
vyklos direktorius s. Romas Ra
čiūnas. Gražus bendradarbiavi
mas buvo - palaikomas su* Auš
ros Vartų, Kernavės-ir Lituani
cos tuntų, sesėmis-— broliais, 
o ypač su už gilaus-slėnio kal
nelyje įsikūrusiais Bangpjūčio 
pastovyklės jūrų, skautais.

Gaila; kad stovykla būna- tik 
dvi savaites? nors-ir- jos-prisimi
nimų užtenka; visiems- metams, 
o kai kurie įspūdžiai ir užmegz
tos draugystės lydės- visą- gy
venimą. Ačiū visiems, kurie su
teikia galimybės: mums skau- 
tauti ir stovyklauti. žuvėdra

Kukavinė pypkė
Būdvardis kukavime yra pada

rytas iš daiktavardžio kakavas, 
kuris reiškia “kokoso palmė”. 
Šis-žodis į lietuvių-kalbą-iš* len
kų kalbos (kokowy — kokoso, 
kokosini^’)- atkeliavo- ttksjaw- 
siai gana neseniai. Jis randa
mas kai kuriuose XIX a. išleis
tuose dainų rinkiniuose ir kai ku
rių to* meto rašytojų knygose. 
Štai kaip šį medį apibūdina ži
nomas rašytojas ir švietėjas 
^Laurynas Ivinskis (1811—1881: 
-“Kukavas—kietas medis,- augąs 
karštoj pašvietė]; vienas medis 
nedidžią šeimyną peni, aprėdo, 
šildo, nuog kaitros ir lietaus ap- 
deng”. Kukavinės pypkės ir 
kukavimai rąžančiai buvo bran
gūs, geros kokybės dirbiniai, ne 
veltui jie minimi literatūroje, 
dainose. Taigi tai, matyt,.buvo 
iš kitų šalių atvežti daiktai, pa
gaminti iš geros ir tvirtos koko
so palmės medienos.

Įdomu būtų paminėti dar- vie
ną dalyką. Mūsų kalboje yra žo
džiai kukąs ir kukmedis “toks 
spygliuotas medis” (Taxus bac- 
cata). šis augalas seniau-augo 
Lietuvos miškuose, bet dabar, 
kaip teikia botanikai, - pasitaiko 
tik -kai kuriuose parkuose. - Nors 
šio medžio mediena ir nuodinga, 
bet šiaip labai- vertinga, gražios 
raudonos spalvos, todėl is jos 
gaminami įvairus dirbiniai, pa
puošalai. Galimas daiktas, kad 
ir iš šio medžio buvo gamina
mos pypkės ir rąžančiai.

Tačiau kalbiniu- atžvilgiu - neį
manoma susieti žodžių kukąs ir 
kukmedis su žodžiu* kukavinis. 
Tai rodytų, jog. patikimesnis ir 
priimtinesnis yra pirmasis aiški? 
nimas.» .

H. Kubilius;-
(Mokslas ir. gyvenimas)

Help. Ke

WY y, £ SAVINGS BONDT

¥>u can’t
live on love

forever.
the tore ift the world and you’re dd ng

Thst’sfor wbe« ytsi’re old,right?' 
IPrior vfea you’re old Į/ you can

isfl* t "the typical ‘rdcki ng-a.way-on-

vacations, pursuing bobbies, or buy- 
J ng tHirfcrty acres and living off the 

. . land. P?pe (freanB? Not if you pre-

And now there’s a; bonus interest

EBcnds,5^% whenh'ddto matu-• 
rity- of.5- years,, 10 months (4%_the_ 
first year). That extra. payable

Bonds issued since June 1, 1970... 
with a comparable improvement for. 
all older Bonds. x

Now is the time to start saving.

ityijoMr tfce PiyroH Savings'Plan 
where you work. That way, an amount 
yon specify wifi be set as dė ftom each 

, paycheck and used to buy U.S; Sav- 
ings' Bonds If šan easy way to save.

c*.4ferf yonr bank. lit may be deferred

Now Bonds pay a bonus at maturity.-

1739’ Sb. Hafsted Street Chicago, I1L 6060S
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Kūno, proto ir jausmę darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimai

— -  JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. H

PROTINGAS SVORIO NUMETIMAS
Išnaudotojai siūlo greitą svorio numetimą begal

viams, nes tokio numetimo nepakenkiant sveikatai nėra.
Mediciniška tiesa

t ten gali užmušti. Ji gaunanti 
apsč.ai piktų laiškų iš viso kras- 

i to.
Mrs. Mitchell sakosi norinti 

išvažiuoti, kad galėtų vietoje pa
matyti, kaip rimta yra narko
manijos (narkotikų vartojimo) 
problema amerikiečių tarpe Viet
name. (kur ir jos vienintelis sū
nus randasi). Yra ir antra prie
žastis laikinai pakeisti atmos
fera, Kadangi “dėl persenusio 
diplomatinio protokolo sostinėj 

(gyvenimas yra labai nuobodus”.
Mokytoju studiją savaitės dalyviai Dainavoje (rugpjūčio mėn. 15—22 d.).

Nuotrauka K. SragauskoApturėjimui gyvybės palai
kymui maisto žmogus lauš sve
timas duris, plėš ir žudys. Toks 
išduos savo šeimą, draugus, tau
tą ir tikėjimą. Koncentracijos 
stovyklose menko religinio bei 
politinio nusistatymo neatlaiky
davo prieš pagundą išduodant 
savuosius gintis nuo bado. To
kie naciams pranešinėdavo apie 
savo draugus: išduodavo saviš
kius už apturėjimą trupinio bei 
gyvybės išsaugojimą. Pirminis 
instinktas sukeltas bado yra vi
sų stipriausias — prieš jį lytinis 
instinktas yra menkniekis. Už 
tai dabar visi suprasime, kodėl 
svorio numetimui dietos nepri
silaiko dauguma žmonių: 98% 
jų. Tokios dietos ne tik žmogų 
laiko alkaną, bet ir kęsti alkį 
sėdint prie maisto. Tik retas 
žmogus gali tokį nenatūralų 
gundymą atlaikyti..

Tikrumoje svorio numetimui 
dieta yra badavimas. Ji patei
kia mažiau energijos negu kū
nas reikalauja savęs išlaikymui. 
Tada kūnas ima naudoti savas 
riebalų atsargas. Kūno riebalai 
paverčiami energija. Su laiku 
žmogus ima mažiau sverti, nes 
jis maitinosi savo paties mais
tu — riebalais. Dietos prisilai
kąs žmogus gali kurį laiką gė
rėtis savęs valgymu — svorio 
numetimu. Vis vien toks žmo
gus kartą ims eiti iš kelio — pra
dės neprisilaikyti jam nurody
tos svorio numetimui dietos. Al
kis yra biologinis signalas bada
vimo. Tokio žmogaus mintys de

Lietuviams reikalinga literatūra
kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

. v, -v”,-- ---J- - - -*r ■ -

Liudas Dovydėnas, MES VALDYS1M PASAULI. Atsiminimai ir 
intvmūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

' Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra
darbiauto ju ir tiltų statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psL, kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 nsl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. MinuČiu tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl.. $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoie. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

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

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio TJ ANEKDOTUS. 
52 psl„ $1,00.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$ 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

rinasi prie to signalo. Kartą jis 
neprisilaiko nustatytos dietos 
suliesėjimui. Kitą kartą jau 
lengviau jam persivalgyti, To
kie žmonės, mediciniškai kal
bant, reikalingi esą pagalbos. 
Blogybė, kad tokios pagalbos jie 
retai sulaukia. O jei ir sulau
kia, — nevisados pajėgia ja pa
sinaudoti.
Kodėl žmonės neprisilaiko dietos

.Priešinimasis instinktui yra 
viena priežasčių neprisilaikymui 
suliesėjimo režimo. Dar yra dau
giau priežasčių nenumetimui 
svario. 1. Nenusimanėliams ap
gavikai apsuka galvas: jie siū
lo knygas, kuriose aprašytas 
perdidelis svorio numetimas per 
trupv laiką. 2. Kai kurie 
asmenys nesijaučia gerai per
daug svorio numetę. Tokiems 
suliesėjimas daugiau pakenkia, 
negu padeda. 3. Vien pasninka
vimas be darbo — be judėsiu — 
be mankštos ir be gydytojo tal
kos yra suprastiriimas sunkios 
negalės. Tada daug daugiau ap
sunkinamas žmogaus svorio nu
metimas. Taip labai nesupras
ta žmonės nutukimo esmės — 
už tai juos išnaudoja Įvairūs ap
gavikai. Ne visada nutunkama 
vient dėl persivalgymo bei per- 
sigėrimo. O beveik visada nu
tukimas esti gydomas tarsi jis 
visada atsirastų po persivalgy
mo. Už tai ir> neturi gerų pa
seku visokios “stebuklingos die
tos”, taip plačiai skelbiamos su
liesėjimui skirtose knygose, laik

raščiuose ir apgavikų galionuo
se. Mažiau klaidų padaro gy
dytojai. Bet ir tie kartais ne
seka naujausių medicinoje at- 
siekimų — ir pataria ligoniams 
atgyventus dalykus, pvz., kad 
nutukimas vien nuo persivalgy
mo gali atsirasti. Tikrumoje, 
nutunkama ne tik nuo gausaus 
valgymo, bet ir nuo paveldėto 
maistui jautrumo. Taigi, persi
valgymas yra ne priežastis nutu
kimo, bet paseka žmogaus pri
gimto stovio. Smegenyse esąs 
reguliatorius maisto reikaluose 
esti ypdingas. Dar žmogaus turi
mos klaidingos nuotaikos ver
čia minėtą reguliatorių klaidin
gai veikti. Tada jokios dietos 
žmogui nepasitarnaus reikiamai.

Alkis tik valgio metu 
yra normalus dalykas

Nereikia žmogui alkti kitu 
metu kaip valgant. Ne visi 
žmonės persivalgymu sau duobę 
perankstybą išsikasa. Yra žmo
nių, kurie lygiai tiek pat valgo
— taip pat vienodai nutukę yra, 
vienok ilgai gyvena. Nors sta
tistikos nurodo riebių žmonių 
trumpesnį amžių, vienok čia rei
kia žinoti, kad pilni žmonės yra 
linkę anksčiau mirti negu lie
sieji. Ne vien dieta čia lemia: 
turi reikšmės ir prigimtis — ge
netika. Todėl visada visose li
gose mes stenkimės įžiūrėti ne
geroves esmę. Tik stipriai no
rį suliesėti ir gerus tokiam su
liesėjimui priežastis turį tegul 
mėgina tiesėti. Tokį pacientą 
turint, reikia jis tiesinti dieta 
tik tada, kai kitos jo gyvenimo 
aplinkybės yra ramios ir pasto
vios. “Jei žmoguš^turi 'kitokių 
sunkenybių, nė nemėgink jo lie
sinti. Ne tik nepasiseks tokiuo 
atveju žmogui. suliesėti^ bet to
kiuo lailnri ja liėšihimas žmogui 
gali būti pavojingas. Patyrę gy- 
gytojai nepradeda žmogaus lie
sinti dieta tol, kol tas žmogus 
nesusitvarko su savomis kitomis
— daugiausia jausminėmis ne
gerovėmis. Kai /kurie, žmonės 
niekada su savais jausmais ne
susitvarko. Tokiems žmonėms 
riebalų. nemetimo ’ rūpestis turi 
būti Įpintas į kitų negerovių 
vainiką. Numesti svorį ir jį ne- 
perdidelį palaikyti norint, rei
kia rimtai tvarkyti pagrindines 
žmogaus turimas negeroves — 
jos kaip tik ir verčia žmogų per
sivalgyti.

Geriausi kandidatai 
svorio numetimui

Vidutinio amžiaus žmonės yra 
geriausi kandidatai svorio nu
metimui. Tokie rečiau turi dide
lių dvasinių sunkenybių. Daž
niausiai tokie žmonės gali patys 
save tiesinti atsisakydami sal
dumynų ir priedinio maisto, dau
giau namie bei sode — darže 
dirbdami bei judėdami, šitaip 
valgydamas galės per savaitę 
numesti 1-2 svarus. Jei kuriam 
šitaip nesiduotų — toks turi ma

žinti valgyje krakmolinius bei 
riebius valgius. Toks turi rem
tis ant liesų mėsų, vaisių ir dar
žovių. Jei toks pasijustų per
daug alkanas, ar prie šitokio 
maisto nemestų svorio — tegul 
toks tariasi su gydytoju. Reikia 
pakankamai žinių, išminties ir 
kiek laimės, kad pajėgtum nu
mesti reikiamą riebalų kiekį — 
ir nepriaugintum juos atgal, At
siminkim tikrą tiesą, kad ir ge
riausia gydytojų priežiūra nu
metant reikiamai svorį nepadės, 
jei žmogus savais'jausmais ne
bus pasiruošęs pats sau padėti. 
Už tai nesutvarkant žmogaus as
menybės, jokie receptai nepadės 
žmogui suliesėti tol. kol tas as
menybės sutrikimas nebus pra
šalintas.

Dabar dauguma žmonių ne
prisilaiko gydytojo patarimo su
liesėjimui. O tie kurie prisilai
ko — dauguma nenumeta svo
rio. O tie kurie numeta svorį 
— greitai vėl jį atgauna.

Gana tų apgavikų suktybių

Apgavikai žmonėms perša sa
vo suliesėjimo dieta tvirtinda
mi, kad jos prisilaiką atgaus 
Hollywood© žmonių kūno sudė
jimą. Kuris nenori turėti gra
žuolės figūrą — na, ir griebiasi 
nesveikiausio dalyko — pelna- 
gaudžiams lenda į kišenę su sa
vais doleriais. O. laikas būtų 
protingai galvoti — juk nė vie
nas pirma nutukimo neturėjęs 
minėtos geros kūno sudėties — 
neįgaus jos ir dabartinius rie
balus numetęs. Fantastiškus 
troškimus vien dėl kūno suliesi- 
nimo visi užmirškim. Niekuomet 
■nė vienas .netroškime ko nors) 
gero atsiekti pergreitai. Visi ge-, 
ri vaisiai noksta ilgai. Nutukė- 
liams, kaip ir alkoholikams kai 
kurie gydytojai pataria imti sa
ve nagan pradžioje nors trum
pam laikui. Save, sukontroliuoti 
persivalgyme vienai dienai pasi
stenkime. Toliau tas pastangas 
ilginkime ir didinkime.

Išvada. Suliesėti norėda
mi visapusiškai tvarkykimės, o 
ne vien ant piliulės remkimės. 
Nutukimas gali būti sunkesnio 
negalavimo simptomas. Todėl 
niekada nutukėlio nesutapatin- 
kime su persivalgėlių. Kiekvie
nam riebaliui reikia padėti: pir
miausia reikia jo jausmus — 
emocijas sutvarkyti. Nebus prie
žasties vedančios į persivalgy
mą — nebus tada ir nutukėlių.

Pasiskaityti. Stewart Wolf, 
M. D.: Your Food and Your 
health. Herper and Pow, Publi
shers.

Wage/Price Freeze;, 
What It Means to You

DVI MOTERYS
Cziang Czing ir Martha Mitchell

Kinijos raudonojo boso Mao 
j Tsetungo žmona, apie 50 su pliu
su metų amžiaus madame Cziang 
Czing, buvusi filmų artistė, kru
vinosios “kultūrinės revoliuci
jos” metu vaidinusi didelę rolę 
ir vadovavusi raudonųjų smogi
kų “hunveibinų” ordoms, pasku
tiniuoju metu visiškai nutilo ir 
net viešai nebesirodo. Spėjama, 
kad Kinijai pradėjus “šypsenų 
politiką”, jos demagoginis vaid
muo pasidarė nebereikalingas. 
Jos artimiausieji bendradarbiai 
ištremti į provincijas. Spėjama, 
kad ir pati madamė yra pateku
si į savo vyro visagalio Mao ne
malonę.

JAV-bių general, prokuroro 
žmona Martha Mitchell, plačiai 
pagarsėjusi savo telefoniniais 
pasikalbėjimais su įžymybėmis, 
pasisakė norint važiuoti į Viet
namą, bet negaunanti leidimo, 
kadangi visi prisibiją, kad ją 

StENKIMtS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTi

Automobilio nelaimės 
sirgdina kaklo stuburkaulius k

Klausimas., Malonėkit, dakta
re, paaiškinti, kodėl mano vyrui 
po dviejų automobilio nelaimių 
ėmė gesti kaklo stuburas. Jis 
dabar negali kaklo lankstyti.

Atsakymas. Yra medicinoje 
žinoma, kad kaklo slankstelių su
menkimas prieš automobilio ne
laimę labai tampriai rišasi su tų 
slankstelių liguistumu po jų už- 
gavfmo. Pakitimai kauluose, 
kaip jų išretėjimas, kremzlių 
apmenkimas — degeneracija 
prieš automobilio nelaimę su
kelia didesnį kaulų gedimą po 
minėtos nelaimės. Todėl senes
ni žmonės daugiau nukenčia nuo 
auto nelaimių.

Per minėtą nelaimę kaklo 
slanksteliai ir audiniai nukenčia 
dažniausiai dėl raumenų bei 
raiščių pertempimo, dėl tarpstu- 
burkaulinės paduškėlės (disk) 
plyšimo bei dėl stuburkaulių lū
žimo ar jų iš vietos išėjimo. Įdo
mu, kad kraujagyslės geriau at
laiko sužeidimą negu kaulai. Daž
niausiai sužeidžiama tik išorinis 
arterijos sienelės sluogsnis. Kiek 
pakraujuoja, susitvarko. Nusi
skundimai esti laikini dėl tų ar
terijų sužalojimo. Visai kas ki
ta esti, kai tarpstuburkaulinė 
paduškėlė (diskas) esti sužei
džiama. Vien tik skausmą gali 
pacientas jausti — kitų reiški
nių gali nebūti tuo atveju. Jei 
negerumai kaklo stuburkauliuo
se buvo prieš auto nelaimę—jie 
po tokios nelaimės pablogėja.

Jūsų vyras turi tvarkytis pas 
kaulų ligų žinovą — orthopedą. 
Visapusiškas sveikatos tvarky
mas yra jam būtinas. Gera mi
tyba. Numetimas perdidelio svo.

rio. Sutvarkymas podagros yra 
būtinas, jei jis tokią turėtų. Iš
tirti reikia jo kraujuje Uric acid 
kiekį, vadovaujant gydytojui. 
Vengimas bet kokių nuodų, pir
miausia tabako ir alkoholio pa
vidaluose yra būtinas. Jei ne vi
sada galima bus prašalinti turi
mus negerumus, tai bent to blo
gio blogėjimas bus galimai ge
rai sulaikytas.

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

Raginkite savo apylink 
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.

“Kaip gen. prokuroro žmona, 
| aišku, neturiu teisės reikšti savo 
j nuomonę”, teisinasi Martha, 
“kuomet ta teisė kitiems pilie
čiams nevaržoma”.

Kitos dvi moterys
Buvusios Prancūzų Ekvatori

nės Afrikos, dabar nepriklauso
mos Vidurinės Afrikos Respu
blikos prezidentas generolas 
Bokassa yra populiarus valdo
vas, atsižymintis daugeliu gerų 
savybių, kaip tai noru būti vi
siems geru ir meile ordinams, 
kurių yra prisirinkęs daugiau 
kaip maršalas Hermanas Goe- 
ringas ir maršalas Tito Brozas. 
Jis atsižymėjo Vietnamo kare: 
Viskas jo sostinėje Bangui ėjosi 
kaip sviestu patepta iki praeitų 
metų.

Pernai į Bantgui ir tiesiai į 
prezidento rūmus atkeliavo iš 
Saigono, Pietų Vietname, jau
na labai graži negrų ir vietna
miečių maišyto kraujo mergai
tė, kuri pasisakė esanti preziden
to Bokasso duktė.

Prezidentas apsidžiaugė, ją 
puošniai aprengė, dovanojo rū
mus gyventi ir priėmė į savo 
s,vitą kaip pirmąją dvaro darną.

Nepraėjo keli mėnesiai kaip iš 
Vietnamo atvyko kita gražuolė 
ir ne tik pasisakė esanti prezi
dento Bokasso duktė, bet tuojau 
pradėjo skleisti kalbas, kad ano
ji pirmoji nėra jokia duktė.

Keli mėnesiai kaip Adomui ro
jus su dviem Jevomis pasidarė 
nebeįmanomas gyventi.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga 

į TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS 
iMr

100 didelio formato psl., daug paveikslu. Kaina 82.00. ' 
: Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui,

įli Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau-
n| giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų, 
į; Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant
u čeki ar Money orderi tokiu adresu:
1 NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, 111 *60608

You won't get any built- 
in cost-of-living in
creases during the 
freeze.

SKAITYK ’NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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JURGIS JANUŠAITIS

BENDRUOMENĖS MĖNUO IR
LITUANISTINĖS MOKYKLOS

nusiteikė lietuviais be tikvbos. 
pasaulėžiūros skirtumų* Tad 
vieta visiems lietuviams susi
burti vieningam ir gražiam 
kultūriniam darbui.

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.

1739 So. Halrfed Srr,«r. Chicago, III. 60609. Ttiephona HA M100

Subscription Rat**:
in Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
nx month. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months. $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

trims mėnesiams —____ -__  $6.00
vienam mėnesiui_________ $2.00

Kanadoje:
metams _________________ $22.00
pusei metų _______  $12.00
vieqam mėnesiui _________  $3.00

15 cents per copy. 15 c. on Saturday Užsieniuose:
metams -  $23.00
pusei metų ______________ $13.00
vienam mėnesiui _________  $3.50

Dienrasčk kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams _______________
pusei metų _ _____________$12.00
trims mėnesiams ___ >7.00
vienam mėnesiui —-   $3.00

Naujienos eina kasdien, išskiriani 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drove, 1739 So. Hals ted St, Chicago, 
HL 60608. Tele! HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto htoney 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose:
metams ________________  $30.00
pusei metų ______________$11.00

NAUJIENŲ ofisas atdaru kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdyba nutarė rug
sėjo mėn. pavadinti Lietuvių 
Bendruomenės Inėnesiu. Ge
rai, kad didžiosios' bendrinės 
organzacijos pasiskirsto mėne
siais, kurių metu planuoja sa
vo darbus, renka aukas, žo
džiu, tarytum iš naujo atgims
ta naujiems darbams dirbti.

Lietuvių Bendruomenės veik
la plati, daugiašakė, reikalau
janti daug energijos, darbo 
rankų, sumanumo ir pasišven
timo iš bendruomenės darbus 
dirbančiųjų. Ir džiugu, kad 
Lietuvių Bendruomenės greto
se rikiuojasi vyresniosios kar
tos atstovai, darban kimba vi

dutinio amžiaus žmonės ir ben
druomenės darbais ima vis 
daugiau ir daugiau domėtis 
mūsų jaunimas. Tai akivaiz
džiai rodo ir Lietuvių Bend
ruomenės paskutiniosios Tary
bos sudėtis.

Turint daug pajėgių darbi
ninkų tenka mesti žvilgsnį ir į 
darbų plotmę. Pirmoji LB ląs
telė — yra LB apylinkės. Kiek
vienoje lietuvių kolonijoje, ži
noma didesnėje, randame ir 
LB apylinkes. Tad pati apy
linkė ir turi išvystyti Tjendruo 
meninę veiklų, savon apylin- 
kėn įjungdama apylinkėje gy
venančius lietuvius. .0 LB pri- 
iklausyti gali visi patriotiniai

Borutą bandė apskelbti keistuoliu
Aušra Sluckaitė, įvairiuose okupanto kursuose mo

kyta ir partijos auklėta “kritikė”, keliais atvejais paskel
bė “studijų” įvairiais lietuvių literatūros klausimais. 
Šiomis dienomis iš spaudos išėjęs ir turisto į Chicago par
vežtas naujausias Pergalės numeris atspausdino josios 
straipsnį “Amžinas Kolumbas — Pastabos apie Kazį Bo
rutų — poetų”. Jis parašytas sąryšyje su Vilniuje išleistu 
pomirtiniu Borutos eilėraščių rinkiniu.

Savo rašinio pradžioje Sluckaitė pasisako, kad apie 
Borutos poezija jai nelengva rašyti. Kodėl nelengva — 
taip ir neaišku, šešeri metai po mirties jai esanti per ma
ža laiko perspektyva. Eančios ir kitos to “sunkaus rašy
mo” priežastys, bet ji ir apie jas nieko aiškaus nepasako. 
Turint galvoje “tarybinėje” Lietuvoje ir visoje sovietų 
imperijoje dabar ’esančias rašymo sąlygas, galima su
prasti Sluckaitės nusiskundimų. Iš visko matyti, kad 
Sluckaitei buvo labai sunku rašyti apie Borutos poezijų, 
o vis dėlto ji iškėlė gana daug gražių < ir teisingų minčių 
apie šį lietuvių tautos poetą. Bet tuo pačiu metu 8 žur
nalo puslapiuose ji paleido labai daug purvyno į Kazį 
Boruta. Atrodo, kad ir aukštus partijos kursus baigu
siai studentei tai yra nelengvas darbas.

Straipsnio pradžioje Sluckaitė rašo, kad Boruta bu
vęs taurumo, kovos ir ištvermės simbolis, kompromisų 
nepripažįstančio kovotojo pavyzdys. Aršiai neapkenčia
mas klerikalų ir tautininkų, ir kaip skaisti liepsna trau
kiantis į save pažangius rašytojus. Vienus traukė kaip 
mokytojas, o kitus — kaip sąžinės kamertonas. Iškėlus 
šias Borutos savybes, Sluckaitė šitaip.toliau rašo:

“K. Boruta nebuvo politinis'veikėjas, jis buvo 
poetas ir netgi, gal būt, ne mažesnis poetas gyveni* 
me, negu savo kūryboje. Šitam gyvenimo poetui gra
žiausias buvo laisvės siekimas, kuriam jis taip ir ne
suteikė idėjinio kryptingumo. Ir tas idealas jam buvo 
aukštas, poetiškai atitrauktas, kiek anarchiškas ir 
nesurandamas, (gal kaip A. Blokui “Nepažįstamo
ji”), dėl kurio jis ne karta yra mėtęsis iš vieno kraš
tutinumo į kita. Greičiau jis buvo pasiryžęs maiš
tauti dėl maišto, negu pasiduoti pasyviai egzisten
cijai ir rutinai ir K. Boruta maištavo, kur beįmany
damas, protestavo prieš skriaudų ir smurtų, karštai 
puolė ir gynė — vardan teisybės ir progreso. K. Bo
rutos idėjinės pozicijos nebuvo aiškios, jos neturėjo

esam

tvirtos socialinės atramos”. (Pergalė, 1971 m. geg. 
mėn. 105 psl.).
Jeigu Borutos idėjinės pozicijos būtų buvusios neaiš

kios, jeigu jos neturėjo socialinės atramos, jeigu jis sa
vo idėjomis' nepajėgė suteikti idėjinio kryptingumo, tai
kaip jis galėjo daryti įtakos visai eilei lietuvių poetų, 
kaip tai pripažįsta ir pati Sluckaitė? Jeigu pačiam mo
kytojui pozicijos nebuvo aiškios, tai koks aiškumas buvo 
jį. sekusiems mokiniams? Borutos idėjos susiformavo 
paskutiniais mokytojų seminarijos metais. Nuo. jų jis ne- 
nukrypo visą savo gyvenimą. Sluckaitei tų idėjų nesu
prasti. O jeigu ir suprastų, tai jai būtų labai sunku apie 
jas rašyti. Jai sunku, nes šiandien ji gali tiktai pusę tei
sybės pasakyti.

Ji, pav., rašo, kad Boruta aršiai buvo nekenčiamas 
klerikalų ir tautininkų, bet ji nepasako, kad Borutos dar 
aršiau nekentė komunistai. Klerikalai, negalėdami su
daryti bylos Borutai, įsakė karo komendantui nubausti 
jį trim mėnesiais kalėjimo administraciniu būdu. Nerei
kėjo ir tardytojui teisintis. Trims mėnesiams praėjus, 
sunkių darbų kalėjimo durys atsidarė ir poetas išėjo. Tau
tininkai su Boruta buvo griežtesni. Borutai buvo iškelta 
byla karo teisme ir jam paskirta 4 metų bausmė. Ši 4 me
tų kalėjimo bausmė buvo sutrumpinta ir poetas anksčiau 
iš kalėjimo buvo išleistas.

Tuo tarpu komunistai Borutą persekiojo iki mirties. 
Nespėjo raudonoji armija užimti visos Lietuvos, Borutai 
jau prasidėjo Kalvarijos keliai. Jis buvo tardomas, kan
kinamas, varinėjamas iš vieno kalėjimo į^kitą,. iš lietu
viškų čekistų rūsio į rusiškąjį. Borutai atsisakius ben
dradarbiauti su “tarybinės” Lietuvos valdžia, jam buvo 
atimtos visos “rašytojo privilegijos’T Rusai ir lietuviai 
komunistai Borutą klausinėjo dienomis ir naktimis.apie 
lietuvių pasipriešinimą naciams, apie lietuvių -teikiamą 
pagalbą persekiojamiems Lietuvos žydams, apie Lietu
vos žydų rankraštyno saugojimą, ir svarbiausia — apie

Arčiau stebint LB apylinkės 
veiklą, dažnai kyla mintis, ko
dėl taip mažai tesusirenka į 
susirinkimus, kodėl apylinkių 
valdybos nepajėgia net per 
metus išrinkti kuklaus solida
rumo įnašo iš lietuvių šeimų.

Viena atsiminti tektų, kad 
savaime ir be pastangų niekas 
nepasidaro. Ir LB apylinkėse 
turi būti suplanuoti metų dar
bai taip, kad kiekvienas val
dybos narys ir visa valdyba ga
lėtų savo kadencijos metu at
likti bent pačius būtiniausius 
darbus.

Rugsėjis — LB mėnuo. Tad 
apylinkių valdybų pirmas už
davinys sueiti savose kolonijo
se su lietuviais į artimiausius 
kontaktus. O tai padarysime 
planingai sutvarkę apylinkėje 
gyvenančių lietuvių kartoteką, 
sudarę apylinkėse seniūnijas ir 
seniūnai savus narius galėtų iš 
palengva, per mėnesį laiko ap
lankyti išsikalbėti bendruome-
nės klausimais, sužinoti ir vi
suomenės nuomonę, kas taisy
tina, kaip turėtume ir ką dirb- 

‘ti. žmonių opinija ir čia būtų 
labai svarbu. Menu, kad to
kias seniūnijas buvo sulanavu- 
si viena Chicagos LB apylinkė, 
tačiau tik visas planas ir liko 
popieriuje.

LB Apylinkių valdybos turi 
daugiau dėmesio parodyti ir 
savose apylinkėse veikian
čioms lituanistikos mokyk
loms bei vaiki) darželiams. 
Ateiti talkon ir tėvų komite
tams sprendžiant mokyklų iš
laikymo problemas.

Tad rugsėjo ijnėn. yra ne tik 
LB mėnuo, bet ir kiekvieno lie
tuvio, besisielojančio mūsų li
tuanistiniu švietimu ir lietuvių
gyvastingumu.

Kartais girdime kaltinimų, 
kad LB nepajėgia į lituanisti
nes mokyklas suburti visų lie
tuvių vaikų ir net uz tai meta
mas LB kaltinimas. « '

Visai be pagrindo. Ar gi LB 
turi kokias priemones lietuvius 
tėvus įpareigoti savo vaikus 
leisti į lituanistines mokyklas? 
Ar gali už tai pritaikyti baua-^ 
mes? jNe. O kad yra tėvelių, 
kurie savo vaikučių į lituanis
tines mokyklas neleidžia tai. 
tiesa. Tad ką daryti?

Rugsėjo mėntio tebūnie ap
mąstymo mėnuo kiekvienam 
lietuviui. Apmąstykime, kuo 
mes galėtume prisidėti, kad 
lietuvių išeivijoje lietuviškasis 
gyvenimas būtų įvairus, gyvas,

I Smarkus Įkarštis lietuvių rūmams
CLEVELAND, Ohio. — Pa- 000 dol. Pirmieji nuoširdūs ska- 

grindiniai LAtuanian Village pro- tintojai parodė tikrą savo pris
iektai gimė kiek anksčiau. Bet tankumą, skirdami po 1,000 dol.:
dabar, Lietuvių salei Superior 
gatvėje sudegus, vadovybės 
energija dar labiau stiprėja ir 
veikla plečiama bei skubinama.

Visuotinis akcininkų susirin
kimas rugp. 22 d. karštai pasi
sakė už darbų pagreitinimą. Tad 
lėšoms pakankamai padidinti di
rektoriai ryžosi stengtis arti
miausioje ateityje surinkti 100,- 
— ■ ■■ ...... ra
įžiebta ir išlaikyta. Tai didžia 
dalimi atlieka lituanistinė mo
kykla, lietuviškosios organiza 
cijąs.

Tad neieškokime kaltės ki
tur, bet pasižvalgykime sa
vuose namuose. Kiekvienas 
lietuvis tėvas ir motina, kurie 
neleidžia savo vaikučių į litua
nistines mokyklas, daro žalą 
savo vaikams ir Lietuvių Bend
ruomenei. Niekas mums nie
ko neduos, jeigu mes patys nž 
išlikimą nekovosime ir tai pra
dėdami nuo savo vaikučių 
ateities.

Tad kiekvieno jauno lietu
vio tėvo ir motinos tebūnie 
šventa pareiga pasiaukoti savo 
vaikų ateičiai ir pavargti be- 
vežiojant vaikučius į lituanis
tines mokyklas. Mes turime 
daug šviesių pavyzdžių, kaip 
dr. K. Bobelis ir kit., kurie sa
vo vaikučius net iš toliausių 
vietovių šeštadieniais veža į 
lituanistines mokyklas. T ad 
akademikai ir čia mokslus bai
gę jauni tėvai taip pat turėtų 
tai giliai suprasti.

Prisipažinkime, juokingai 
skambėdavo mokinių į litua
nistines mokyklas skelbti ver
bavimo vajai. -Tai kiekvienam 
lietuviui turėtų būti nepriimti
na, nes kiekvienas turime tas 
pareigas ir be vajų suprasti.

dr. A. Butkus, kun. B. Ivanaus
kas, D. ir W. Jakutis, K. Kar
pius ir dr. A. Marias. Šias kil
nias gretas tuojau papildė to
kiais pat indėliais ir direktoriai: 
Z. Dučmanas, J. Malskis, L. Staš- 
kūnas, J. Švarcas ir inž. V. Venc
lovas. Be to, jau pradėtas nu
matomų akcininkų' lankymas, 

^raginant skirti akcijoms, nors 
ir mažesnes sumas (viena akcija 
— 27 doL). Tuo tarpu pasėk- 
mės džiuginančios. Net turima 
vilties, kad spalio mėn. jau pa
vyks naujiems lietuvių namams 
žemę prakasti.

Kviečiami visi Cleveland© ir 
apylinkių lietuviai taikanti šita
me svarbiame vajuje. Informa
cijos mielai teikiamos kasdien 
nuo 5 v, (p. p. raštinėje — 877 
E. 185 St., tel. 531-2131. Tiek 
pat noriai patarnaus bendrovės 
plrmipinkas J. Stempužis, tel. 
382*9268, vykdomasis vicepirmi
ninkas Z. Dučmanas, raštinėje 
vakarais, finansų komiteto pir
mininkas L Malskis, tel. 486- 
9165 ir visi direktoriai.

Susidaro įspūdis, kad girtini 
idėjiniai tų veikėjų darbai kles
tėte klesti. Parodykime sku
baus pritarimo,Ir palengvinki
me kelius mūsų kultūrai siekti. 
Laukime galingo lietuvybei ža
dinti aukuro. Vladas Braziulis

CLARENS. — Šveicarijoje 
mirė garsus chirurgas 88 me
tų dr. Paul Niehans. Jis per sa
vo karjerą padarė virš 50,000 
Operacijų, -jų tafpe Popiežiui Pi
jui Nll-tam, Vokietijos kancle
riui Adenaueriui ir kt.

nepalaužiamą Borutos įsitikinimą nebendradarbiauti su 
jokiu okupantu, apie lietuvių teisę - nepriklausomai tvar
kyti visus savo reikalus.

Sluckaitė, Borutos nesupratusi, skelbia jį keistuoliu, 
nesugebėjusiu žingsniuoti į dūdų orkestro taktą. Jis ne- ~ 
žingsniavo Į nelietuviško orkestro taktą. Ypatingai, kai jkad tautinė lietuviu sąmonė 
tam orkestrui grojo diktatorius. •jatihestliojoje kartoje būtų

Mes turime dar pakankamai 
šviesių ir pasiryžusių pedago
gu, kurie už trupinėlius auko
jasi ir dirba lituanistinėse mo
kyklose. Mes turime LB švie
timo Tarybą, vadovaujamą 
tylaus ir kįeto bei pasišventu- 
sio pirmininko J. Kavaliūno. 
Mes turime žmonių, kurie rū
pinasi švietimo reikalais, va
dovėliais, knygomis ir pan. 
Tad rugsėjo mėn. kiekvienas 
bendruomeninkas visa širdimi 
ir savo datbu turi atiduoti 
duoklę tiems, kurie vairuoją 
lituanistinį švietimą, kurie 
moko mūsų vaikitčiuš, ktiriė 
nuoširdžiai rūpinasi liettivių 
kultūriniais reikalais. Jeigu 
visi nuoširdžiai tai atliksime, 
bus prasmingas ir rugsėjis —; 
Lietuviu Bendruomenės mė
nuo.

SKAITYK •NAUJIENAS" -

JOS TEIKIA GERIAUSIAS,

PSISINGIAUSIAS ZINIAS

Televizijos aktorius Hal Holbrook, 
vaidinęs "Bold Ones" serijoje sena

toriaus-vaidmenį.

M. GELŽINIS

Klaipėda ordino valdžioje 
(1252 -1525 m.)

PADĖKA LIETUVOS LAISVĖS 
KOMITETUI

Esu labai patenkintas, kad šios studi- 
jėlės pradžioje galiu atlikti malonią parei
gą — podėkoti Lietuvos Laisvės Komitetui 
už leidimą naudotis jo knygomis. Be Lie
tuvos Laisvės Komiteto dokumentinės pa
ramos nebūčiau galėjęs užsibrėžto tikslo 
pasiekti. Minėtas komitetas, surinkęs eilę 
vertingų veikalų, padedančių teigiamai 
pristatyti Lietuvos praeitį, o kas dar svar
biausia ir ateities problemas, yra surin
kęs vertingų Lietuvos laisvės kovoms tin
kamų ginklų. Už tai jam reiškiu pagarbą 
ir padėką.

ĮVADAS
L Po Pirmojo Pasaulinio karo, maž

daug po 1920 m., vokiškieji “OstforŠeriai” 
(t. y. Rytų Europos tyrinėtojai) pradėjo 
staiga ir lyg sutartinai tvirtinti, kad 13 
aniž. viduryje, kuomet Vokiečių riterių 
ordinas veržėsi į Klaipėdos sritį, joje jokių 
lietuvių negyventa. Vokiečių mokslinin
kai stengėsi ne tik Vokietijos, bet ir pla
taus pasaulio visuomenę įtikinti, kad iki 
13 amž. Klaipėdos srityje gyvenę kuršiai, 
kurie 13 amž. pirmoje pusėja, iki 1252 
Klaipėdos pilies steigimo metų, buvę šią 
sritį apleidę ir į šiaurę. į centrinius Kur
šo kraštus išsikėlę.

Apie lietuvius jis skelbia, kad pastarie
ji 13 amž. negyvenę nei prie Baltijos jūros, 
nei prie Kuršių Marių, žemaičių sodybos 
būk tai buvusios apie 100 km. Į rytus, že
maičių Aukštumoje ir Dubysos kairėje pu
sėje. Profesorius Mortensenas net tvirti
na, kad pajūryje lietuviai pastoviai teap- 
sigyvenę po 1466 metų ir rašo: “Keine ze- 
maitische Dauersiedlung in der Nahe der 
Kūste bis 1466”. Kuomet kuršiai iš Klaipė
dos srities išsikėlę, žemaičiai jų nepasekę 
ir krašto neužėmę, ir sritis būk tai buvusi 
tuščia, be žmonių.

Taip Ordinas užėmęs negyventus žemių 
plotus, kuriuos jis vėliau apgyvendinęs iš 
Lietuvos atbėgusiais žemaičiais ir pastarie 
siems perdavęs aukštą vokiečių kultūrą. 
Lietuviai dėl tos srities mažai tekovoję; 
net Žalgirio nugalėtojas Vytautas 1422 m. 
Melno taikoje lengvai atsisakęs Klaipėdos 
ir ją palikęs Ordinui. Todėl šiandien tik 
vieni vokiečiai tesą Klaipėdos teisėti rei
kalautojai, o lietuviai neturį jokių isto
rinių teisių į Klaipėdą.

Tokius “OstforŠerių” tarp abiejų pa
saulinių karų (1918 - 1939) paskelbus įtai
gosimus pasigriebė nūdieną vokiečių trem
tinių politikai Vakarų Vokietijoje ir Įrodi
nėja, kad 1IM5 m. Klaipėdos grįžimas prie 
Lietuvos buvęs tarptautinės teisės laužy
mas ir todėl neteisingas bei niekingas. Dėl 
to Klaipėda turinti grįžti prie Vokietijos. 
Šimtai Klaipėdos vokiečių pabėgėlių de
monstratyvūs susirinkimai paskelbė to
kius jų reikalavimus, tūkstančiai spaudos 
puslapių juos išnešiojo Į visą pasaulį, šim

tai storų knygų, išrikiuotų didžiuose pa
saulio universitetų it miestų knygynuose ir 
virš šimtas daktaratų apvilko ši klausimą 
pseudomoksliŠku kevalu ir klaidiba pa
saulį Klaipėdos istorine praeitimi ir dabar
ties tarptautine padėtimi.

Vokiečių Rytų Eutcfpos tyrinėtojai yra 
linkę įsikalbėti, kad jų istoriniai ir tarp
tautinės teisės įtaigojiinai, kuriais jie suka 
Klaipėdos klausimą savo pusėn, esą kieti 
ir neįkandami. Bet įsigilinus į mūsų gim
tinės praeitį, ypatingai į jos rašytinės is
torijos pradžią, galime greitai patirti, kad 
Klaipėdą liečią istoriniai dokumentai vis 
ir vėl parodo, kad 13 amž. pradžioje Klai
pėdos sritis nebuvo tuštuma, bet buvo 
normaliai apgyventa, kad jos gyventojai 
buvo žemaičiai, kad pastarieji gyveno pa
maryje ir arti Baltijos jūros, kad patys 
Ordino aktai vadina pamarį “Littawischen 
Sei ten”, kad žemaičiai dėl Klaipėdos ilgai 
kovojo aštriu kardu ir kad Vytautas ir 
anksčiau ir Konstanco kOnsilijoje (1414 — 
1418) nuolat reikalavo Klaipėdos.

♦

2. Susipažinkime ir sib Vokiečių Rite
rių Ordinu, su ta organizacija, kuri pasta
tė Klaipėdos pili ir valdė ją nuo 1252 iki 
1525, t. y. 273 metus. Kadangi jis vadinosi 
ir “švcnčfatisios Panelės Marijos Ordinu”, 
mums bus Įdomu Įžiūrėti jo krikščioniš
kumo problemas ir veiklos metodus, nes, 
be Klaipėdos srities, jis valdė ir Livoniją 
bei Prūsus. Ordinas ir šiandien tebeegzis
tuoja Vakarų Vokietijoje ir Austrijoje. Jo 
Didžiuoju Magistru jau ilgus metus yra 

austras, katalikų dvasiškis prelatas Ma-: 
rion Tumler.

Kūomet žynius nacių priešas Friedrich 
Wilhelm Foerster veikale “Europa und die 
dentsche Erage^ stipriai kritikavo Ordiną, 
“Ekscelencija” Turdleris 1938 m. paskel
bė prieš Foersterį nukreiptą pamfletą 
"Deutschordetisgeist — schicksalhaft“ ir 
ten rašėt

“Mūsų Viešpats, vykdydamas Savo ne
išmatuojamus nutarimus, naudoja žmo
nes ir tautas ir kartais leidžia, kad jos pa
vergtų anas, kurios Jo valiai kietai prieši
nas?. Prūsų tauta per ilgai priešinosi įjun
gimui į Vakarų Europos kultūrą ir religiją. 
Todėl Dievas ją išbraukė iš tautų sąrašo, 
kaip anksčiau ir vėliau kitas tautas; ir Vo-* 
kiečių Ordinas buvo Viešpaties valios vyk
dytoju”.

(Unser Herrgott benūtzt Menschen und 
Volker fur seine unerforschliche Ratschlūs- 
VolkerTūr seine unerforschlichen Ratschlfl- 
sse und lasst auch matichmal durch jene 
andere Volker unterjochen, die seinen Rat- 
schlagen hartnackig Widerstand leisten. 
Das Preussenvoik hat gegen die Eingliede- 
rung in die westeuropaische Kultur und 
Religion zu lange Widerstand geleistet, da- 
her wurdc es von Goti aus der Liste Vdlker 
gcstrichcti, wic so oft andere vor und 
nachher, und der Deutsche Orden vrar der 
Vollstrecker eines Ratschlusses dės Herm.)

Ir taip prelatas Tumleris, tur būti, nei 
jauste nejautė, kad jis savu puikiu iškal
bingumu it lanksčia plunksna didžiajam 
genocidininkui Adolfui Hitleriui išrašė

puikų istorinį - religinį pateisinimą^ į kurį 
šis atsirėmęs, kelis metus vėliau, pradėjo 
Ostlandkomisarais ir kacetais “tvarkyti’* 
prūsų kaimynus — šiaurės Rytų Europos 
tautas. . , ...x ..

Šiandien, kuomet tūli vokiečių, ypa
tingai Rytprūsių pabėgėlių ir Klaipėdos 
vokietininkų politikai (nežiūrint 1944/45 
katastrofos, į kurią Vokietiją nuvedė ne
lemtoji , per šimtmečius vardina “Osfpoli* 
tik”) iš naujo gieda “Gen Ostland da wol- 
len wir reiten”, Ordino istorija pasidarė 
karštai aktuali; Juk Ue kaš kitas, kaip 
aukštai vertinamas ir labai turtingas Ordi
nas nunešė vokiečių “istorines teises” į 
Rytų Europą.

KELIOS AISČIŲ — BALTŲ 
KILMĖS TEORIJOS ' .

Aisčių — baltų kilčių kalbos ir proistO- 
rės tyrinėtojas, Karaliaučiaus universiteto 
profesorius Bezzenbergeris dėstė, kad ais- 
tiškų — baltiškų giminių kilmės vieta bu
vusi prie Kuršių Marių (Zeitschr. f. ver- 
gleichcrtde Sprachfot-sčhUttg ii, p. 25^; 
Aidai, New York, 1959 m. Nr. 8, psl. 332) 
ir iš čia jos išsiplėtusios po visą kraštą tarp 
Dauguvos ir Persarttės upės. Kad jau prieš 
beveik 5000 metu ten žmonių gyventa, jis 
įrodė tokiu pavyzdžiu:

(Bus daugiab)

Skaitykite ir platinkite 
Di enraitį 
“NAUJIENAS"
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSV, NOSIES 

IR GERKLCS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS ' 

2868 W. 63rc STREET
OftS4 PRosp«ct 8-3229
Reiid. ielwf.z WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta.

Povilo Dargi o kalba naujieniečiams

Rez. M. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Madical Buildins). Tai. LU 5-6446 
Priima ligonius sagai suatarimą.

Talaf.: PRospact 8-1717

DR. & BIEŽ1S 
GYDYTOJAS* IR- CHIRURGAS 

3146 WEST 63rd STREET

tiktai antradieniais ir penktadieniais.
Trečiai ir sekmai ofisas uždarytas.

Rėzų 3241 WEST 66th PLACE
Phone: RE po bl i c 7-7868

DR. B. B. SBTON 
INKSTŲ IR- ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58.ELG1N, ILLINOIS

(Tęsinys)
— Mes esame toli nuo Chi

cagos, bet meš labai atidžiai 
sekame Chicagos katalikų .ko
vą už savo, kaip sklypų savi
ninkų, teises. Mums įdomu, 
kaip jie kovoja už tinkamą pa
garbą įnirusiems. Kiekvienam 
lietuviui, kokių įsitikinimų jis 
bebūtų yra svarbu, kad lietu
vių kruvinu prakaitu uždirbtais' 
pinigais statyti namai ar kul
tūros įstaigos, kainavusios mi
lijonus dolerių, ir toliau pri- 
klausytų’'lietuviams. Man teko 
šiame piknike susipažinti su 
Algiu Regiu, kuris turi drąsos 
atkakliai ginti nuskriaustų lie
tuvių teises.

— Aš žinau, kokį skausmą 
šeima pergyvena, kai'su miru
siais nepagarbiai elgiamasi 
Žinau tai, nes mano brolio 
Kosto, Lietuvos kario palaikai 
okupanto buvo išmesti iš Kau
no karių kapų. Aš žinau, kaip 
kiekviena šeima jaučiasi, kai 
artimuosius išniekina, 
ardo ramybę...

— Aš'taip pat žinau, 
sitihka, kai lietuviai
savo teisių. Man žinomas' Du- 
nora, Pa., Bentleville, Pa. Yungs 
town ir kitų -vietovių lietuvių 
kapinių likimas, kai artimieji 
nesiryžo ginti savo teisių—

Visi Amerikos lietuviai atidžiai’ 
sekame ne vien Regio, bet Lot-’ 
tie Giedraitienės ir žemaitės 
Odqs Maggenti drąsų, ir atkak
lų darb<į... Mes visi norime, 
kad jie savo teises apgintą. Ar 
mes kjį būtume žinoję apie 
Chicagos lietuvių katalikų ko-

J Juciamtnu
1947 metus

Benediktas S. Jurėnas yra 
spe-

j ienos šio klausimo nebūtų iš- 
kėlusios?
< — Aš noriu-primipti, kad ir 
pavergtos Lietuvos gyventojai 
žiūri i mus, laisvame pasauly
je gyvenančius lietuvius. Jų 
burnos užčiauptos, jie negali 
prabilti, bet užtat mes turime 
drąsiai ir aiškiai kalbėti lietu-' 
vių vardu.

L?k. t O Bet ji
laipsniškai nyko. Prieš pen
kerius metus nelaimingai žuvo 
vienatinis Parednių sūnus Vin
cas, o prieš metus laiko mirė 
Simonas Parednis. Na, o da
bar ir Rozalija užmerkė akis 
amžinai ir atsigulė šalia sū
naus ir vyro. Parednių,' nema
žo palikimo paveldėtojais liko 
jų anūkėlis Vincas Parednis-ir 
pirmosios Parednio žmonos 
anūkėlė . Tai ir viskas.

Only you 
can prevent 
forest fires!

CAREFUL!

PLEASE
*

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave.

(PUTRAMENTAS)
Lsmumo arba liūdesio valandoje 
iausios gėlės ir vainikai antka- 
pi U papuošimui ir sezoninės

kai su-

kas at- 
negina

DR: PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANti SURGEON 

2434 WEST 71st' STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rėzid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais- ir ketvirtad. 1—7 v 
ainj.au., pcniudieių nuo -1—d; 

it šestaa. uxtai susimus.

Rez.: Gi 8-08/3

DR. W. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA'IR MOTERŲ LlOUS 

GiNBKOL-OGINĖ CHIRURGIJA 
6132 $6. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. JeL neat
siliepia, sKam Pinti Ml 3-UU01.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

tiec.

j

NAUJAUSIAS STEREO 
DAUGLABANGIS

STALINIS RADIJAS
2512 W. 47 ST. — PR-6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

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

orto arta Jg^7-9700
Razidanci įos; PR 6-9801

DR. L MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ'SPEC.
2454-WEST 71st STREET 

VALANDOS; Pimad. ir penktai nuo 
2-iki 8 v, p, p.;-antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki ll ir- nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 * iki. 12 vaL 
_____ Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OTTOMETR1STAS

KALBA2 LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikri Tu* akis? Pritaiko akinius ir 

x “contact lenses” 
y>l pagal' susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
, . INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA- 
26561.WEST 63rd STREET

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

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

DR, R. STRIMAITIS
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS 
Bendra* prektita ir chirurge 

Ofisas 2750 West 71st St.
- ttlą 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10__12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak.
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta. *
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ liflo* 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
Ir penkt. 24 ir 6-8 .vaL vak. Šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ZEMAKALNA
R. ŠE R INAS 

2047 W. 67th PI. WAIbroote 5-8063

*u

Apdraustas perkrausimas 
ii įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS H

i Visos programos iš W0PA,

Lletūvięr kalba: kasdien nuo''pirma 
dieniu iki penktadienio 11—12 

, vaL ryto. — šeštadienį ir- sek
madienį nuo' 8:30 iki 9:30 vaL

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef? HEmlock 4-2123 
RmM.- te**'- Glbson 8-6195-

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

P; SUSKIS: 0. P.
ORTHOPEO A S-P ROTE Z 1ST AS 

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai, Speciali peęalbe kofomt 
(Arch Supports) ir t. t

2850 West 63rd St., Chicepe,' IIL 60629 
TeWfi PR6sp*ct 6-5084

cialistas (Certified public ac
countant). Jau keli metai jis 
vadovauja vienai lietuvių drau 
gijai ir yra vienas iš ^pačių 
stambiausių jšulų filatelistų 
draugijoje.

ji Kai 1947 m. Kongrese buvo 
svarstomas išvietintųjų (D. P.) 

'įsileidimo klausimas, Jurėnas 
parašė į “Chicago Times” laiš
ką, ragindamas jto laikraščio 
skaitytojus siųsti laiškus kon- 
gresmanams, kad jie balsuotų 
už Strattono pasiūlymą įsileis
ti į Ameriką 400,000 išvietintų
jų. Savo laiške jis pažymėjo,

priemonių įa(j Amerikai 400,000 imigran- 
se ti mūsų darbus, ir jie džiau- nesudarys jokio apsunkini- 
giasi, -a mes jų neužmiršta- luo Kongresininkams Gossett 
me, kad mes, vieningai dirba-iš Texas ir RobinsoQ iš Kentu- 
me meri ms Lietuvių Tarybo- cky, kurie priešinosi tam pa- 

pavergtųjų siūlymui, jis priminė, jog jie 
reikalais. (turį bflti dėkingij kad nebuv0

— Visi esame girdėję oku- suvaržyta imigracija anais 
pantų kalbas ir skaitome pai> laikais, kada jų protėviai ry- 
sidavėlių’ raštus apie, “atrybi- žosi atvykti į šią šalį.
nėję Lietuvoje padarytą pro-Į Dabar prisimindamas 1947 
gresą, didelę pažangą”.. Ko- m^ Jurėnas $ako, kad Ameri- 
munistinė spauda rašo, kaip ka gali pasidžiaugti, kad tarp 
šiandien lietuviai gyvena, kaip išvietintųjų buvo lietuviai. Jie 

pasidarė ištikimais ir šauniais 
piliečiais. Pasižymi darbštu
mu ir taupumu. Daugelis jų 
yra įsigiję savo namus. Tokių, 
kuriems būtų reikalinga valdi
nė pašalpa beveik nėra.

Koplyčioje laidotuvių direk
torius Petkus, po trumpų apei-1 
gų, paprašė susirinkusius at
sisveikinti su velione. Kapinė
se jis padėkojo visiems paly
dovams, grabnešiams ir gėlių 
aukotojams.

Paredniai buvo Naujienų! 
skaitytojai. Turbūt, jasskai-l 
tė nuo pat pirmojo numerio. *

Tegul- būna lengva žemelė 
mano parapijonams.

Para pijonas

■NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

A FORESTS RJTU» 
S DV TOUR. HAN'T*

Tel.: HEmlock 4-2413 .
7159 So.. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO.. ILL. 60629-

W.WAWWAW.V.S'AMA'
SKAITYK PATS IR PARAGINO 

K ITUS> SKAITYT D 
N A U J 1 £ N* A* S-'

W.V.V.V.V.’-’-’-’-’-’-W.W.Ww

jie geriau jaučiasi, negu bet 
kada-jautėsi; kiek dabar mais
to Lietuvoje prigaminta > ir kaip 
jie vaišina parvažiavusius ame 
rikiečius. Bet visi žinome,, jog 
tai yra tiktai komunistinė pro
paganda. Tikrovė yra-visai ki
tokia. Mes žinome,, kas darosi 
Lietuvoje. Mums papasakoja 
Vilniuje buvusieji turistai. Kaip 
ten gera, ir aš čia Jums papa
sakosiu. Tai bus ne pasaka, bet 
šiandieninio gyvenimo tikro- sirinko būrelis giminių ir pa- 
vė, tikras atsitikimas.-.. žistainų atsisveikinti su Roza-

— Viena žemaitė, našlė, gy- lija Paredniene bei ją palydė- 
venanti prie Vainuto tapo mel- ti i Lietuvių Tautines kapines, 
žėja. Melžti ji pramoko iš ma- Savo laiku Parėdnių šeima 
žens, ir karves mokėjo prižiū
rėti. Ta žemaitė tapo geriau- 1 
šia visos Lietuvos melžėja. Ji 
išmelždavo iš tų liesų, Lietuvos 
karvikių daugiau pieno, negu 
bet kuri rusė galėtų išmelžti. 
Lietuviai komunistai jai užka
bino' Lenino’ juostą. Nedavė jos 
šeimai daugiau pieno, nepakė
lė jos algos, bet davė jai pagy 
rimo lentelę... Jos garsas pa
siekė Maskvą^ ir Nikita Chruš
čiovas, tuometinis ■ visos Rusi
jos ir pavrgtos Lietuvos valdy
tojas; užsimanė pamatyti mel
žėją' žemaitę ir kelias kithsi 
geras-melžėjas:.. Moterėlė bu- į 
vo nuvežta- Maskvon,aprėdy
ta' gerais' drabužiais- ir nuvesta 
prieš patį' Chruščib-vą. Chruš
čiovas-žemaitę pagyrė; “Jeigu 
jūsų, krašte būtų daugiau1 tokiu1 
melžėjų^ tai mums-visiems bū
tų lengviau gyventi”,’ j i v pasa
kė. “Aš< norėčiau- tau ką. nors- 
duoti, bet nežinau ką”, — to
liau pasakojo Chruščiovas. 
“Pasakyk man ko tu norėtum, 
tai aš tau padarysiu”. Moteris 
nedrįso žodžio tarti, o Chruš
čiovas ją ir vėl paragino: “Sa
kyk, ko nori_  “Draugas pi
lieti”, — tarė moteris. “Aš vis
ko turiu, man nieko nerei
kia. . . Esu pavalgius ir apsi
rengus, man nieko netrūks
ta;. . Tiktai žinai, aš-seniai ne
mačiau- savo sūnaus... Prieš 
dvylika metų naktį atėjo ir jį 
išsivedė... Nežinau, nei kur- 
jis yra„ nei ką jis daro— Aš 
net nežinau, ar jis gyvas... Aš 
labai norėčiau jį pamatyti... Į 
Dieną ir naktį apie jį. tegalvo
ju. . . Jėigu aš' jį pamatyčiau, 
tai būčiau laiminga. O jeigu 
šu juo galėčiau gyventi, tai 
dar daugiau pieno primelš- 
|:iau...

“O, tai menkniekis” — atsa
kė žemaitei Chruščiovas. “Aš 
tuojau Įsakysiu jūsų sūnų su
rasti ir namo parvežti”. Že
maitė nusilenkė, “draugui pi
liečiui", padėkojo ir iš Krem
liaus buvo išvesta.

(Bus daugiau)
, j Reporteris

Susirmkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

Rozaliją' Parednienę 
palaidojus

Praeitą antradieni i Marquet 
te’ Parko Petkaus koplyčią su-

— SLA 226 kuopos susirinkimas 
ivyxs rugsėjo 8 d. (trečiadienį) 3600 
w. išorių Avė. svetainėje). Prasidės 
7:30 vai. vak. .Nariai kviečiam atsi- 
lanKyCi. Kuopos valayba

— Lithuanian National Democratic 
klubo susirinkimas įvyks trečiadieni, 
rugsėjo 8 d., b:00 yai. vaK., Hollywood 
saieje, 2417 W. 43rd St., Kviečiame 
visus narius atsilankyti.

B. Žemgalis, sekr.

f — Chicagos Lietuviy Našliu, Našliu- 
kiy įdubo nanų susirinkimas įvyks 
rugsėjo 10 d., penktadieni, 8 vai. vak. 
Hollywood saieje, ^417 W. 43rd SL 
Šis susirinkimas yra labai svarbus. 
Valdyba prašo visus narius ir nares 
gausiai dalyvauti.

’ ..Mary Urbelis, sekr.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA į 

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

i

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

%
-7
1
1

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

•rkmkttr tuos biznierius, 
kurie garsinasi 

"NA u JI ENO S E”

TĖVAS IR SŪNUS

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

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

trys moderniškos
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

mašinoms vieta
REpablie 7-8600 REpobUe 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

I

Vytauto Didžiojo Šaulių Meno Kuopelės Narei, Giliai 
. Patriotei^

ANTANINAI... SIDZIKAUSKAITE - 
MARKUZIENEI

. mirus, Jos sūnui su šeima, broliams — LLK pirm, diplo
matui Vaclovui ir buv. konsului Pranui Sidzikauskams, 

. švogeriui Kaunui bei jų šeimoms, giminėms ir pažjsta- 
f miems reiškiame gilią užuojautą kartu liūdėdami

Rež. Alfa Brinką ir Mėno vad. Juozas Petrauskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So.- HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 -1742

I
I

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

M

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS TIENĄr 
IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

ANTANINA MARKUZIEN&
Pagal pirma vyrą Kucinienė; mergautinė^pavardė 

Sidzikauskaitė)
** Gyveno 6622 South Wood' Street, Chicago, Illinois
* Mirė 1971 m. rugsėjo mėn. 5 dieną, 2:00 vai. ryto; sulaukusi 72 
_ m. amžiaus. . *

Gimusi Lietuvoje, šakių apskr., šaudinės kaime.
Amerikoje išgyveno 21 metus.
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Eugenijus Kučinas su žmona 

Marija, 2 anūkai — Rita ir Marius, vyras Pranas Markuza, broliai 
I Vaclovas ir Pranas Sidzikauskai su šeimom; Lietuvoje seserys: Bronė' 
r Varčaitienė, mokytoja Ona Kaunienė ir brolis pulk. Vladas Sidzikaus- 
' kas, švogerka Petronėlė Sidzikauskienė, švogeris Jonas Kaunas ir kiti 

giminės ir draugai.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 

Street. /
Atsisveikinimas įvyko antradienį, 7 vai. vakare koplyčioje, o 

laidotuvės įvyks trečiadieni, rugsėjo 8 dieną iš koplyčios 9:30 vai. ryto 
bus atlydėta į Sv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta i Lietuvių šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus‘ir pažįstamus 
, lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, anūkai, vyras, broliai, seserys, švogeris, 
švogerka. t

___ Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Telef. 476-2345.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių- -
Associacijos

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

da-

j

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YAras 7-1138-1139

WIELIAM BITANT
Gyv. 6349 So. Fairfield Ave.

Mirė 1971 m. rugsėjo 6 dieną, sulaukęs 75 metų amžiaus. Gi
męs, Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Bertha, duktė Irene Bohlmann, jos vyras 

David, sūnus Leonard, marti Elizabeth, 5 anūkai, brolis Mathew, bro
lienė Victoria ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Amerikos Legiono Dariaus - Girėno postui 271.
Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71 

Street.
Ketvirtadienį rugsėjo mėn. 9 dieną 10:30 vai. ryto bus lydimas 

iš koplyčios i Sv, P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. William Bitant giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvįoti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini' pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Žmona; vaikai, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-19H

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois I

I
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Kristijono Donelaičio lituanistiniu mokyklą mokiniy dalis išpildo programą pavasario šventės metu. Mokyklos 
1971-72 mokslo metus pradeda š. m. rugsėjo mėn. 11 d. Francis M. McKay valstybinės mokyklos patalpose, 6901 

So. Fairfield Ave., Chicago, Illinois. Mokiniu registracija vyks nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.
Nuotrauka V. Noreikos

1 1
HELP WANTED — FEMALE 

Oarbininkip Reikia

TYPIST 
needed south of loop 30 words or 
over. Position requires light bkpg., 
ans. phone and other inise. duties 
gradually. Hours 8:30 to 4:00. Paid 

vacation benefits.
Call or wr*te MILLAR PUB CO'., 

720 S. DEARBORN. 922-4955.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir (rengimai 

parduodami
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
tolinus ir išsipiokeunai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.

KRISTIJONO DONELAIČIO ŽEMESNIOJI IR 
į AUKŠTESNIOJI LITUANISTINĖS

MOKYKLOS PRADEDA DARBA
' Kristijono Donelaičio lituani
stinės mokyklos 1971-72 mokslo 
inetus pradeda š. m. rugsėjo- 
mėn. 11 d. Francis M. McKay 
valstybinės mokyklos patalpose, 
6901 So. Fairfield Ave., Chicago 
Illinois nuo 9 vai. rvlo iki 1 vai. 
po pietų mokinių registracija.
£ 1971-72 mokslo metais mo
kyklose veiks: vaikų darželis 
(parengiamasis skyrius), šeši 
žemesniosios mokyklos skyriai, 
V-ji, Vl-ji, VII-ji ir VIIT-ji aukš
tesniosios mokyklos klasės.

Į darželi (parengiamąjį sky
rių) priimami vaikai pilnų pen- 
kerių metų ir tie, kuriems pen

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 nu 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 S, UI.

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas jvalriv prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

»___________

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS
i .....|I-..TĮĮI^

f..........   I ■ ■■■ II fc

MOVING — Apdraustas per kraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

įrankiai. Ilgu metę patyrimas.
f AL NAUJOKAITIS

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
»----------------- ------ ---
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ki metai sueis 1972 m. sausio 
mėn. 1 d.

Į V-tąją aukštesniosios mo
kyklos klasę priimami mokiniai 
išėję L. B. nustatytą žemesnio
sios mokyklos programą ir pri
statę baigimo pažymėjimą arba 
išlaikę įstojamuosius egzami
nus. Egzaminai bus rugsėjo 
mėn. 11 d. Francis M. McKay 
mokykloje 10 vai. ryto. Moki
niams, kurie yra baigę K. Done
laičio Žemesniąją Mokyklą, įsto
jamųjų egzaminų į V-tąją kla
sę laikyti nereikės.

Visi mokiniai gavusieji pa
taisas, turi registracijos dieną, 
rugsėjo mėn. 11 d. atvykti į mo

kykla ir nuo 10 vai. rvto laikyti 
pataisų egzaminus. Mokinių 
vasaros darbai bus patikrinti 
rugsėjo mėn. 18 d. pamokų 
metu.

Registracijos metu bus gali
ma įsigyti reikiamus vadovė
lius, lietuvių, aplinkos ir Lietu
vos pažinimo pratimus bei są
siuvinius.

Tėvų Komiteto nutarimu visi 
tėvai prašomi registracijos die
ną įmokėti bent pusę mokslapi- 
nigių nuo kiekvieno vaiko.

Reguliarios pamokos mokyk
loje prasidės rugsėjo mėn. 18 d. 
9 vai. ryto. Apie tikybos pamo
kas bus pranešta vėliau.

Dėl smulkesnių informacijų 
Žemesniosios Mokyklos reika
lais kreiptis pas mokyt. Ireną 
Bukaveckienę, telef. PR 8-3.320. 
o Aukštesniosios Mokyklos rei
kalais pas mokyt. Danutę Bin- 
dokienę, telef. 925-3850.

Mokyklos Vadovybė

Jėzuitu generolo 
kelionė į Sovietus

The New World pranešė iš 
Romos, kad Jėzaus Draugijos 
(jėzuitų) generolas Pedro Ar- 
rupe rugpjūčio 26 dieną išskri
do Į Sovietų Sąjungą, kur lanky
sis Maskvoje, Leningrade ir se
noviniame stačiatikių vienuoly
ne Zagorske. Maskvoje rugp. 
28 dieną jis dalyvavo ortodok
sų bažnyčios liturgijoje.

Iš Sovietų generolo Arrupe 
tolimesnis planas yra Manila, 
Hong Kong ir Japonija.

VAIKŲ BUDYNĖ
Taip juodžiai 

išstumia baltuosius
Tylaus kartėlio ir fatališkos 

rezignacijos atmosfera, virš 
kurios kabo Įtūžimo debesis, 
pavadino vienas reporteris nuo 
laikas 51-mos ir Peoria gatvių 
apylinkėje, kur praeito trečia
dienio vakarą penki juodžiai 
priėję prie keturių baltųjų vai
kų būrelio pradėjo į juos šau
dyti. nužudydami du trylika
mečius vaikus — berniuką ir 
mergaitę.

Policijos pranešimu. ties 
5127 S. Peoria St. dviem mer
gaitėms ir vienam berniukui 
besikalbant iš užgatvio pasiro
dė penki juodukai jauni vyrai, 
sušuko mergaitei Helen Nava
rro, kad pasišalintų, ir pradė
jo į vaikus šaudyti. Helen 13 
metų buvo peršauta per aki. o 
Robert Leonard, taip pat 13 
metų, kurs tuo metu buvo be
ateinąs prie kitų trijų, buvo 
peršautas per krūtinę. Dar su
žeista antra mergaitė, kuriai 
peršauta koja.

Žudikai. Duffy Clark 20 me
tų ir Ray Stafford 21 metų su
imti besisLapstą namuose 5213 
S. Green St. Kiti (rys dar ne
pagauti.

Nužudytųjų vaikų budynė 
buvo Roberto — Blake Lamb
Funeral Home, 712 W 21 st

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Street; Helenes — Kenny Bro
thers Funeral Home 3600 W. 
95th St. Sustiprinta policija 
saugo visa apylinkę, kurioje 
pasak Deering distrikto nuo
vados viršininką “situacija 
galėtu pasidaryti kritiška. Esą 
sunki: pasakyti ką žmonės gai 
voja. tačiau (iš baltųjų pusės) 
keršio nenusit'iat;i.

Pusdykiai parduodami 
namai

Naujausioji ‘rasiniai kiūtau 
apylinkė” dabar yra tarp 51 

st ir Green ir tai p 51 si ir Eme
rald gatvių. Jei mes susiren
kame gatvėje daugiau kaip du 

j arba stovime kaip štai dabar, 
tuojau priena ’cops” (polici
ninkai) ir min nuvaiko, pa
grasindami, kad mus užra
kins. Bet tie juodžiai būriuo- 
jasi gatvių kampuose su šau
dyklėmis ir policininkai jų nie
kuomet neužkabinėja’’, skun
dėsi vaikai reporteriui.

Baltieji žmonės kraustosi 
lauk, kalbėjo vienas tos apy
linkės gyventojas, rodydamas 
i plakatus, skelbiančius kad ir 
tas ir kitas namas parduoda
mas. Apie 20 nuošimčių namų 
toje apylinkėje paskelbti par
davimui. Vieno aukšto namo 
kaina, pavyzdžiui $6,500; mais 
to krautuvės kaina $8,000. Vie
nas juodis ką lik pirkęs pus
šešto kambario mūrinį bunga- 
law už $11,000.

O

— Vladas Mikutis, gyv. 933 
W. 33 St., jau grįžo iš atostogų, 
o taip pat su juo kartu išvyku- 
sieji: šeimininkė Kotryna Mau
kus, Jadvyga ir Juozas Tamose- 
vičiai ir p. Ribelienė. Jie atosto
gas praleido Hotsprings, Arizo
noje. Buvo apsistoję pas Tarno- 
sevičių pažįstamą daktarą Min- 
gėla. Tos trvs suvirs savaitės 
praėjo smagiai, net laiko tėk
mės nepastebint. Sveikatos su
metimais pasinaudojo ta proga 
ir purvo voniomis. Sako^ jog 
sveikatingumo užvalgiu tai buvę 
naudinga. ' ’ Vs.

— Jadvyga Skvarčienė, veikli 
lietuviškose organizacijose Brid- 
geporte. buvo vienai savaitei iš
vykusi į. Tennese valstiją. Ten 
jos sūnus Petras Skvarčas bai
gė universiteto studijas, gauda
mas matimatikos daktaro laips
nį. šį rudenį jis pradeda profe
soriauti viename Bostono uni
versitete. Vs.

— Agota šopienė džiaugiasi, 
kad jfos vyresnioji, duktė jau 
baigė'pedagogikos studijas uni
versitete ir šį rudenį pradės mo
kytojauti. Ji jau rengiasi su
kurti šeimą ii- yra susižiedavusi. 
Ji yra baigus lituanistinę aukš
tesnę mokyklą, veikliai reiškėsi 
jaunimo organizacijose.
žinia. O. šopienė yra Bridge- 
porte Lietuvių Bendruomenės 
valdyboje ir daug dirba ir kito
se organizacijose.

— Aleksos Vildžiūnas, gyve
nęs anksčiau Venezueloje, šie
met gavęs ilgesnes atostogas, 
buvo vėl į tą kraštą nuvykęs, 
pasižiūrėti, kaip po aštuonerių 
metų jo ten nebuvimo viskas 
beatrodo. Kabiausiai norėjo pa

Du jauni aktoriai pakeliui i Hollywooda. Kairėje prancūzu kilmės 
Jean-Paul Vignon, dešinėj William Tepper, kuris jau dalyvavo pir

mame filme "Drive, He Said".

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

VIENAI ŠEIMAI išnuomojamas na
mas su Švariu beismantu. Apačioje 
4 kamb. ir taip pat 4 kamb. viršuj, 
West Pullman rajone, netoli lietuvių 

bažnyčios. Skambinti 
tel. 468-1497 po 6 vai. vak.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 6*th STREET
TeU REpubllc 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliy draudimai.

simatyti su Venesueloje dar te- 
begyvenančiais lietuviais. Buvo 
sustojęs Meksikoje ir kitose val
stybėse. Taip pat plačiai pasiva
žinėjo ir po JAV, aplankyda
mas Los Angeles ir kitus svar
besnius miestus. Grįžo su ge
rais įspūdžiais. Keliaudamas 
filmų aparatu užfiksavo svar
besnes vietas ir įvykius. Dabar 
gali ir savo draugams parodyti 
ką yra matęs. Vs.

— Kuru Vaclovas Šarka, ku
ris Vokietijos pereinamose sto 
vykiose tūkstančiams šio kraš
to lietuvių yra padėjęs , dali-l 
jantis su jais savo paskutiniu' 
centu ir daiktu, šįmet mini si
dabrinį kunigystės jubiliejų, 
šiame kontinente susidarė ko
mitetas. Jis bando suorgani
zuoti bendrą šio krašto lietu-
v$ų sveikinimą. Komitetas 
kviečia visus tuos, kurie dar 
prisimena šį nepailstantį ge
radarį, jungtis prie bendrojo 
sveikinimo ar tai centu ar geru 
prisiminimo žodžiu. Aukos su 
sveikinimu ir gautais pavie
niais laiškais bus persiųsti ju
biliatui į Vokietiją. Aukas ir 
laiškus siųsti komiteto iždinin
kei istorikei — pedagogei A. 
Rūgytei: 65-17 So. Washtenaw, 
Chicago, Ill. 60629 arba komi
teto pirmininkui kun. dr. A. 
Juškai: 1515 So. 50 Ave., Cice
ro, Ill., 60650.

— Antanina Alarkuzienė, 
Laisvės Komiteto pirmininko 
Vaclovo Sidzikausko 72 metu 
sesuo, praeitą sekmadienį mi
rė Chicagoje bevaidindama. 
Du gyrytojai suteikė jai pir
mąją pagalbą ir nugabeno li
goninėn. bet neatgaivino. Mar- 
kuzienė buvo gimusi Lietuvoje, 
Gelgaudiškiu vis. šiaudinių 
kaime. Chicagon į laidotuves 
suvažiavo giminės.

— Marytė Kazunaitė iš Mar
Kaip quette Parko apylinkės, 15 me-

ti] mokinė, dalyvavo jaunimo 
meno ir rankdarbių metinėje 
parodoje Grant parke. Už ta
pybos ir skulptūros darbus lai
mėjo $25 premiją. Premijuoti 
darbai yra išstatyti Continental 
banke.

— P. Balsas, K. Jesevičius, 
P. Meškauskas, S. Janušonis. J. 
Deinera, K. Bogužys, P. Daugi
nas, J. Paukštys, A. Paulionis,

REAL ESTATE FOR SALE Į REAL ESTATE FOR SALE
Narnai, Že.Tiė — Pardavimui į Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS ■■ 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEWIUS — BELL REALTY , 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect .8-2233

i—■ - ■ , q

SIUNTINIAI J LIITUVĄ 
ir kitus kreštus

P. NEDZINSKAS, Amher,
Chicago, III. 6063X TaL YA 74980

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SURER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, • 

tune-ups Ir t. t.
4824 Sc. CALIFORNIA AVE. į 

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-5*327

HOME INSURANCE
Call: Frank Z^polls 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654
i Fjrėįaod Casualty Company j

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms, 

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

V_______ _________________ _

V. Žemaitienė, S. Setkus, A. 
Šukys, D. Vibikaitytė, kun. J. 
Liauba, S. Zubrickienė ir J. 
Šarapnickas įeina į Kanados 
Lietuvių Dienos Rengėjii ko
mitetą. Tas tradicinis Kanados 
lietuvių sąskrydis su Įvairia 
programa įvyks rugsėjo 9 — 11 
d. St. Catharines mieste.

— Stefanija Junčius yra iš
rinkta dokumentacijos kon
trolei Vid. Vakarų Prekybi
ninkų s-gos Įstaigoje.

— Ponia R. Juodelis išrink
ta j St. Rita mokvklos Motinu 
klubo valdybą.

— Jonas Staškevičius Port 
Colbourne, Ont. Canada, buvęs 
Joniškio valsčiaus viršaitis,
pakvietė i Kanados Lietuvių 
Dieną savo bičiulius taip pat 
prisideda prie šios šventės pro
pagavimo pranešimais spau
doje. Į jo kvietimą atsiliepė 
Vytautas Ripskis ir kiti chica- 
giečiai, kurie vyksta i šią šven
tę. •

— Ponios R. Shimkus ir J. 
Penkas yra išrinktos Į Sawyer 
mokyklos Tėvų ir mokytojų 
s-gos valdybą, kuri rugsėjo 16 
d. 1 vai. ruošia gėlių parodą 
mokyklos auditorijoje, 5248 
So. Sawyer Ave. Mokiniai at
liks meninę programą.

4- -------------------- ----- --------------------,

LEISKIM
VAIKUS

LIETUVIŠKON
MOKYKLON!

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 kabinetų 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 i pietus nuo parko. 
— $41.000.

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 $76,600.

SVEIKAS MEDINIS modemus vi
duj. graži gatvė, arti Maria HS., dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. S18.600.

9 KAMBARIU MŪRAS. .Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

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

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

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

PVKUS BUNGALOW7, Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar-
quete Parke. > ' --

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

ŠIMAITIS REALTY -
2951 WEST 63 STREET

436-7878

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyjė, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apvlinkėj. — S38.000. ■ ;

LABAI GERAS 10 butu mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik 889,000.

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

1% AUKŠTO 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 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28,900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

TEL. — 254-5551 - 
4936 —15th St, Cicero 

Tel. 652-1202

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N»my Statyba Ir Ramontrr

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus Ir persta tau «enu* Ti
su rūšių namo apėildymo pečius ir 
air-conditioning t naujus Ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius Ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING 4 SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 80609
TEL: VI 7-8447

—-turm uwn--------

NAUJIENAS4:—^■rnm witb—-—J
UKutwi bupgj perti ir 

ir propj tktw per

NAUJIENAS


