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Tikrins Nixono

iš viso PASAULIO Brežnevo vestai politikai.

(Kanada spekuliuoja

JAPONIJA - LYGUS PARTNERIS
Tanakos pasitarimai Baltuosiuose Rūmuose

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas antradienį pa
kvietė Japonijos ministerį pirmininką Kakuei Tanaką pradėti 
naują santykiavimą su JA Valstybėmis, kaip lygūs partneriai 
pasaulyje. Sveikindamas Tanaką, atvykusį dvi dienas tartis Bal
tuosiuose Rūmuose, Nixonas viešai pareiškė, kad pasibaigė šių 
dviejų kraštų santykiavimas, kur JA Valstybės buvo ir didysis 
brolis, ir vyresnysis partneris.

Kaip abiejų kraštų draugišku
mo gestą, prezidentas priėmė 
kvietimą aplankyti Japoniją ar
ba šiais metais, arba 1974 m. 
pradžioje.

Taip pat sutarta, kad Japo
nijos imperatorius Hirohito pa
darys seniai pageidaujamąjį ce
remoninį vizitą JA Valstybėms 
ateinančių metų pabaigoje. Im
peratoriaus lankymosi planas 
šiais metais buvo atšauktas ba
landžio mėnesį, atsižvelgiant į 
ūkinius ir politinius šių kraštų 
nuomonių skirtumus.

Tanakos pirmatakas, Eisaku 
Šato, 1972 m. lankydamasis 
prezidento . būstinėje San Ce
mente, buvo pareiškęs, kad pre
zidento vizitas Japonijoje tuo 
metu būtų buvęs nepatartinas 
dėl priešamerikinių nuotaikų.

Netrukus po to Nixonas iški
lo į Pekiną su istorinė misija. 
Japonai buvo nepatenkinti, kad, 
jų nepainformavo iš anksto apie 
kelionę į Kiniją. Nuo tol jie pra
dėjo stengtis gerinti santykius 
su Kinijos vyriausybe.

Tanakai buvo pareikšta vi
sa karinė pagarba, kai jo Kmu-" 
žinąs antradienį privažiavo-Bal
tų jų Rūmų pietinę aikštę.

'Prezidentas pareiškė jam, kad 
Japonija turi būti įskiriama ly
giu partneriu bet kuriose po
litinėse derybose, vėsimose tarp 
JA Valstybių ir Europos. Abi 
šios valstybės kartu pagamina 
daugiau kaip 40% viso pasaulin 
gėrybių.

Nixonas pripažino, kad pre
kybos reikalai negali būti lai
komi “tik JA Valstybėms vie
nom diskutuojant su Europos są
jungininkais. Yra didžiai svar
bu, kad Japonija irgi dalyvautų 
bei prisidėtų ne kaip filialinis 
partneris, bet kaip lygus partne
ris”.

♦

SALISBUR G, Anglija Kap. 
Mark Ph illips, princesės Ann e 
sužadėtinis, buvo patekęs į teis
mą, pakaltinus neatsargiu vai
ravimu. Teismas jį išteisino, 
kadangi susidūrimas su kitu au
tomobiliu įvykęs naujai pasta
tytame kelyje, kurs dar nebu
vo išdažytas prasilenkimo lini
jomis. Kapitono Phillips ir 
kunigaikštytės Anne vestuvės 
įvyks lapkričio 14 d.

ČIKAGA. — Kriminaliniame 
teisme, iššokdamas pro langą iš 
6 aukšto, nusižudė kažkoks Ja- 
mesas Bercheris, 29 metų am
žiaus, kaltinamas savo tėvo te
tos nužudymu. Bercheris bu
vo vadinamas “antruoju dakta
ru Jekyl ir Hyde”, ir psicholo
gai negalėjo nustatyti, ar jis bu
vo sveiko proto, ar buvo bepro
tis.

ORONO, MAINE. — Maino vienas šliko Išgirdę garsų trenksmą, statybos darbinin- 
valstijoje yra gausu gražiausių nuvyko i nelaimės vietą ir rado kūnus ir lėktuvo skeveldras 
Atlanto pajūrių ir žaliuojančių ^mėtytas per šimtus jardų. Truko 12 minučių, koLgelbėjimo ve- 
nuškų l>ei parkų, o taip pat tfo- tirštame Tūke^ surado sudužusi lėktuvą.

i

James Schlesinger
Gynybos sekretorius^ James Schlesinger klausiėjamas koresponden
tu. Vienas sunkiausiu jo uždaviniu-įtikinti Nato sąjungos partne- 

 r*us» kad jie daugiau išieisty gynybos reikalams.

BOSTONE LĖKTUVUI SUDUŽUS
Žuvo 88 žmonės

BOSTONAS. — Delta DC-9 sprausminis lėktuvas, tirštam 
rūkui esant antradienį, bandydamas nutūpti instrumentų pagalba, 
atsimušė i cementinęjūros atatvarą tako gale. Iš 89 skridusių tik
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dų it juodųjų muselių. Dabar, 
kai daugumas chemikalų para
zitams naikinti,yra uždrausta 
vartoti, vienas Maine universi
teto entimologas Ivan McDaniels 
daro eksperimentus su kirmė,-
laitėmis, vad. planarijais, ku--n0’ Vt., nutūpė Manchesteryje, 
rie šu dideliu apetitu ėda uodų ^en lėkė į miglos gaū-

Išlikusio gyvo keleivio apde
gė 80% kūno. Ligoninėje jis 
yra kritiškoje būklėje.

Lėktuvas skrido iš Burlingto-

šis dalykas Japonijai yra la
bai opus. Japonija, neturėdama 
branduolinių ginklų, bet būdama 
pramonės milžinas, turi pasi
kliauti Amerikos teikiama kari
ne apsauga. O amerikiečiai ta
riasi esą laisvi diskriminuoti 
prieš ją ir nepriklausomai siek
ti diplomatinių tikslų Azijoje ir 
Pacifike.

biamą Bostoną. Jame buvo 84 
keleiviai ir 5 Įgulos.

Artėdamas nutūpti, atsimu
šė į 4 pėdų aukščio, pusantros 
pėdos storio jūros atatvarą ta
ko gale, apsivertė ir žnektelėjo 
į žemę. Kai kurios skeveldros 
nulėkė į uostą. Sveikas liko vien 
audegos galas.

j Valstijos policija ir tardyto

jai griuvėsiuose rado dokumen
tų, pažymėtų “strateginiai pla
nai Nato ir JAV branduoliniai 
gynybai”. Policijos informato
rius pasakė, kad nežinoma, ar 
popieriai buvo oficialūs kariniai 
dokumentai, ar jie priklausė ku
riam aukštam kariniam parei
gūnui, skridusiam lėktuvu.

Federalinės administracijos 
direktorius F. Howlandas mano, 

• kad pilotas prataikė nutūpimo

. remontus
WASHINGTONAS. — Atsto

vų rūmų vyriausybės išlaidų pa
komitečio pirmininkas pareiškė, 
kad jis stengsis gauti teismo įsa
kymą statybos išlaidoms, kurios 
padarytos iždo lėšomis gerinant 
prezidento Nixono namus Flori
doje ir Kalifornijoje. Sakoma,J Tribune korespondentas Michael McGuire praneša, kad visi rytų 
kad tam reikalui esą išleista per Europos valstybes valdantieji komunistų partijos vadai pritaria 
$3.5 milijono.

Atstovas J. Brook pareiškė, 
kad Baltieji Rūmai stengiasi 
trukdyti pakomitečio tyrinėji
mą. O Baltieji Rūmai šį prie
kaištą. neigia. Valstybės kont
rolės įstaiga (General Services 
Administration) sakosi ruošian
ti galutinį pranešimą apie abie- [ 
jų namų remontus ir jį paskelb
sianti vėliau.

Brežnevas buvo sušaukęs ryty Europos vadus 
į Jaltą platesnėms informacijoms

MASKVA, Rusija. — Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
pirmasis sekretorius buvo sušaukęs rytų Europos valstybių va
dus į Jaltą, kad galėtų informuoti apie birželio mėnesį vykusius 
pasitarimus tarp JAV prezidento Niksono ir Brežnevo. Chicago

WASHINGTONAS. — Pirma
dienį buvo pavogtas iš uždaryto 
automobilio portfelis su senato 
Watergate komiteto tardymams 
reikalingais dokumentais. Port
felis, užantspauduotas Senato 
antspaųdomis, buvo padėtas au
tomobilio bagažinėje, o automo-1 
bilio vairuotojas studentas Ste
phen Leopold iš Montrealio, Ka-I 
nados, tuo metu buvo restora
ne.

JAV supirkta mėsa
TORONTO. — Amerikos Mė- 

Į sos Instituto pranešimu. Kana- 
I dos mėsininkai supirkinėja JAV 
mėsinius gyvulius, Kanadoj juos 
skerdžia ir kaip stejkus bei ki
tokią brangią mėsą aukštomis 
kainomis parduoda amerikie
čiams. To paties instituto ži
niomis, pačioje Amerikoje mė
sos turguje sparčiai plinta “juo
doji rinka”.

Kanadiečiai mėsinius gyvu
lius superka Iowa ir Nabraska

Jalton buvo pakviesti dabar
tinės Čekoslovakijos, Bulgarijos, 
Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos, 
Rytų Vokietijos ir Mongolijos 
vadai. Jie išklausė komunistų 
partijos sekretoriaus pranešimą 
ir vienbalsiai pritarė Brežnevo 
pasirašytoms sutartims. Kores
pondentas praneša, kad ypatin
gas sukviestųjų dėmesys buvo 
kreipiamas j susitarimą nevar
toti atominių ginklų Europos 
konfliktams spręsti. Brežnevui 
pavyko įtikinti suvažiavusius 
valstybių vadus, kad reikia su
mažinti karo jėgas visoje Euro
poje. Suvažiavusieji patarė 
kreipti didelį dėmesį į artėjan
čią Vienos konferenciją, kurio-

(valstijose ir kitur, net Texas j e turės būti padaryti nutarimai,

Tanaka atvyko čia pasiruo
šęs reiksflauti garantijų, kad Ja
ponijos pramonės ir prekybos 
galia būtų tinkamai pripažinta, 
formuluojant JA Valstybių pre
kybos politiką. Japonija sudaro 
plačią rinką Amerikos ūkio pro
duktams. Rudenį Tokijoje įvyk
siančiose prekybos derybose da
lyvaus ir Vakarų Europos bend
rosios rinkos valstybės. Tanakos 
vyriausybė bijo, kad Amerikos 
ir Europos glaudus bendradar
biavimas ekonominuose ir po
litiniuose reikaluose atsilieps Ja
ponijai neigiamai. Užtat prezi
dentas sveikindamas svečią nu
ramino.

Japonijos ministeris pirminin
kas lankysis Čikagoje penkta
dienio rytą ir pavakarėje. Prie 
Civic Center Plaza ceremonijos 
bus 11:45 v. r.

larvas ir musėlių perus. Patir
ta, kad planarijų įveisus tvenki
nyje uodų ir musėlių veislė ten 
sumažėjo 95 nuošimčiais.

ROMA. —Romos priemiesty
je esančiame moterų -kalėjime 
prasidėjo kalinių nerimas. Trys 
dešimtys moterų kalinių naktį 
praleido pasilipusios ant kalėji
mo stogo, o kitos atsisakė nak
čiai eiti Į savo celes ir pasiliko 
kalėjime kieme. Kalinės reika
lauja baudžamosios teisės refor
mos ir tardymų laiko sutrumpi
nimo.

KATMANDU. — Nepalo uaž- 
sienių reik, ministerija praneša, 
kad aštuonios ekspedicijos yra 
įsiregistravusios šį rudenį kop
ti į įvairius Himalajų kalnus. 
Keturios ekspedicijos yra iš Va
karų Europos ir 4 iš Japonijos. 
Europiečių ekspedicijas sudaro Ia^a į§ kontrolės bokšto rada- 
britai, vokiečiai, italai ir ispanai., ro į^tuvas dingo 11:09 minutę.

(Kontrolė maniusi,,kad lėktuvas 
nutūpęs. Gaisro pavojus buvo 
paskelbtas 11:21 minutę.

TOKIO. — Toyota Motor Co. Skrydžio registratorius, ku- 
pranešė kad greitu taiku ši kom- ris įrašo piloto pokalbį su kon- 
panija pradės masiniai gaminti trolės bokštu, buvo rastas ir ati- 
ir pardavinėti naujai išrastą duotas FBI ir saugumo vady- 
elektroninį prietaisą, vadinamą bos kvotėjams, 
“juodoji dėžutė”.

Tas prietaisas kiekvieną kar
tą automobilį sustabdžius Jš- j universiteto Medill vardo žur- 
jungs motorą ir norint pradėti (nalizmo mokykla gavo 2 milijo- 
važiuoti motorą vėl įjungs, nūs dolerių — vieną milijoną iš 
Tuo būdu, ypač miestuose, kur Frank Gannett fondaeios, kitą 
dėl šviesų tenka dažnai sustoti, milijoną iš Ford fondacijbs. Ga
bus sutaupyta daug gazolino ir|imett yra įsteigęs JAV 53 laik- 
sumažės tarša, kadangi automo- (raščius. Medill mokykla teikia 
biliai ir kitokie motoriniai ve- įvairius kursus ir seminarus re
žimai labiausiai orą teršia, kai (faktoriams, leidėjams ir repor- 
stovi motorams nesustojant. Iteriams.

Japonų išradimas

valstijoje.
Mėsos pakuotojų sąjunga Va

karuose nusiskundžia, kad tenai 
mėsą plačiai superka japonai, 

ROMA. — Kuris laikas, kaip mokėdami aukštas kainas, bet 
čia dingo be pėdsako vienas japonai tos mėsos Amerikoje ne- 
Amerikos žurnalistas Jack Be- beparduoda, o išleidžia Japoni- 
gon: FBI drauge su. Italijos po-1 jbje, kur gauna iki . $14 svaruL. 
licija ir Interpol (tarptautine Amerikos Mėsos Institutas dėl 
policija) pradėjoTeškėti."Esama viso to kaltina prezidento Įves- 
itarimo,. kad ČĮk j yra Mafijos tą mėsos kainų kontrolę, ypač 
(“Juodosios rankošVE . darbas, ! tos kontrolės ketvirtąją fazę, 
kadangi Jack ■ Begbn, kuris tre
čius, metus" gyvena Rombįje, tu
rėjo surinkęs ’apsčiai , žinių apie 
Mafijos j.bodus „darbus j ;
' MASKVA. — Rusai-vėl turės

Neramumai Čilėje
SANTIAGO, Čilė. — Prane-

kuo girtis, kaip išradėjai. Tass įšama aPie susišaudymą tarp 
pranešimu, Kimry kaime, ne-1 streikuojančių sunkvežimių šo- 
toli Maskvos, pradėti gaminti ir Prezidento Salvador Al- 
elektra šildomi • batai. Tokie lende kairiųjų šalininkų bei di- 
elektros batarėjėlėmis šildomi namito
batai būsią reikalingi tolimoje įvairiose Čilės vietose. Susišau-

bombų sproginėjimų

šiaurėje, kur tenka dirbti lau
ke esant temperatūrai iki 58

dymas įvyko atvirame lauke, 
kur streikuojantieji laiko apsu
pę 500 sunkvežimių.

Vienas tokių dinamitu bom
bardavimų sugadino svarbiausią 
geležinkelio arteriją tarp San-

JAV šoferių unija 
laimėjo pakėlimą

WASHINGTONAS. — Šo
ferių (teamsters) unija paskel
bė, kad jos nariai nulemiančią 
balsų dauguma pasisakė už nau
ją kontraktą, kuriuo jiems al
gos trijų metų bėgyje pakelia
mos dar po 95 centus valandai. 
Šoferių unija turi 400,000 narių, 
iš kurių 120,741 balsavo už kon
traktą, o 51,876 balsavo prieš.

Apie 300,000 sunkvežimių šo- laipsnių žemiau nulio (Fahren- 
ferių miestuose, kurie dabar gau- heito).
na po $6.16 valandai, nuo šiol WASHINGTONAS. — Aplin- 
per pirmus metus gaus po 35 kos Apsaugos Įstaiga (EPĄ) 
centų pakėlimą valandai, o per pradėjo žygius prieš didžiųjų tjag0 įr Valparaiso, Čilės svar- 
sekančius dvejus metus dar po sunkvežimių ir lėktuvų keliamą biausio pajūrių miesto. Abiejuo- 
30 centų. ' 'T

Tolimųjų distacijų sunkveži
mių šoferiai dabar uždirba po 
$18,000 metams.

triukšmą. Nustatyta, kad iš se giUOse miestuose suvaržytas 
190,000 didžiųjų sunkvežimių j gazolino pardavimas, o kviečių, 
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SAN FRANCISCO. San Fran
cisco Įlankos srityje kas astuo
nios valandos įvyksta viena sa
vižudybė.

tik 10 nuošimtis teturi triukš- vaisių ir daržovių atsargos 
mui mažinti reikalingus prietai- gjskai baigiasi.
sus. Tas pats su aviacija, kur 
dėl 2,000 sprausminių lėktuvų 
keliamo triukšmo turi nukentėti 
16 milijonų arčiau prie aerodro
mų gyvenančių žmonių ausys.

ze- 
ke-

liečiantieji konkretų karo jėgų 
sumažinimą abiejose geležinės 
uždangos pusėse.

Tuo tarpu Maskvoje preziden
tas N. Podgorny patarė visiems 
būti labai budriems. Jis pasakė 
sovietų spaudos atstovams, kad. 
pasaulis niekad dar nebuvo taip 
arti nuolatinės ir pastovios tai
kos, kaip jis yra šiandien. Bet 
jis pastebėjo, kad dar teks nu
galėti visa eilę labai didelių sun
kumų. Tolimesnis kelias į tai
ką, bus kovos kelias. Jis pata
rė visą laiką labai atidžiai sekti 
“reakcines jėgas”, kad jos ne
sukliudytų pasaulio taikos. Pod
gorny nepaaiškino, ką jis vadi
no “reakcinėmis jėgomis”. Yra 
pagrindo manyti, kad jis turė
jo galvoje pačioje komunistų 
partij.oj galvą keliančią opozici
ją, kuri buvo priešinga Brežne
vo pradėtai ir politinio biuro dau
gumos aprobuotai politikai.

Oficialus sovietų valdžios pra
nešimas, sako korespondentas, 
baigiamas patarimu sušaukti 
valstybės galvų konferenciją 
tuojau po planuojamos Vienos 
konferencijos. Vienoje gali bū
ti diskusijų ir nesutarimų, ku
riuos tuojau turėtų išlyginti su
šaukta valstybės galvų konfe
rencija. Rusai mano, kad vals
tybės galvos galėtų išspręsti 
tuos klausimus greičiau ir nau
dingiau, jeigu Vienoje suvažia
vusiems ministeriams ir pata
rėjams nepavyktų susitarti.

Eilė kitų organizacijų ir 
mės ūkio darbininkai, net 
ilios profesionalų grupės žada 
dėtis prie streikuojančių, jei ne
bus greitu laiku surasta Čilės 
politinės padėties išsprendimo.

CHICAGO. »— Northwestern

nn N rd 
pagrindiniai vadai yra princas Si- 

h a no u kas, kairėje ir dabartinis prezidentas Lon Nei. Sihaneukas 
gyvena egzilėje, Kinijoje ir žada, fugrĮžf sį valdžią, Lon Nolą pakart

Prince Sihanouk ‘ 
Kambodiįoje vyksta kova, kurios

įkaitai laisvi
• LEAVENWORTH, Kan. — 
Du federalinio kalėjimo kaliniai 
paleido paskutinius tris įkaitus, 
baigdami vienos dienos smurtą, 
ryšium su kuriuo nužudytas vie
nas kalėjimo sargas. Ketvirtasis 
įkaitas buvo paleistas anksčiau, 
nieko pikta jam nepadarius.

Kalėjimo viršininkas pradė
jo svarstyti skundus su tuzinu 
kalinių. Diskusijose dalyvauja 
ir vienas laikraštininkas, nes 
kaliniai reikalavo, kad būtų kas 
nors iš šalies, kuriuo jie galėtų 
pasitikėti.

Komunistai planuoja 
suvienyti Vokietiją
VARŠUVA. — Lenkų polito

logas ir istorikas prof. Pastu- 
riak savo knygoje “Vokietijos 
padalin imas ir sujungimas ke
turių didžiųjų užs. politikoje” 
rašo, kad “Vokietijos vėl suvie
nijimas “socialistiniame ženkle” 
ilgesnėje ateityje yra neišven
giamas”. Dabartinę padėtį, tai 
yra siena tarp FDR ir DDR (Fe
deralinė Vokiečių Respublika ir 
Vokiečių Liaudies Respublika) 
esanti siena tarp dviejų pasau
lių — tarp kapitalizmo ir soci
alizmo, tarp Nato ir Varšuvos • 
Pakto”.



KANADOS TEATRAS RYTŲ EUROPOJE
Vakarų pasaulio teatro gru

pes retai telanko sovietinio 
b|oKo kraštus, o iš Šiaurės Ame
rikos, tai beveik negirdėtąs 
dalykas. Tačiau Sovietų Są
jungos ir Kanados kultūrinių 
mainų dėka Stratfordo Šeks
pyro (Shakespeare) festiva
lio trupė vadovaujama režisie
riaus ir aktoriaus William Hutt, 
š. m. vasario mėn 20 —25 d. 
gasloliavo Maskvoje ir kovo 
mėn. 1 — 5 d. Leningrade. Prieš 
laį uąsiiodę Lenkijoje: vasa
rių mėn. 7 — 10 d. Varšuvoje ir 
vasario mėn. 13 — 1 1 d. Kroku- 
vo e. Vaidinta Šekspyro trage
dija Karalius Vyras ir komedi
ja l žsispyrėiės tramdymas.

Stratfordo Šekspyro fęs|iva- 
lio trupė, įsteigta prieš 21 me
tus garsaus anglų režisieriaus 
Tvrone Guthrie, yrą sėkmin
giausia šekspyrinio teatro puo
selėtoja Naujajame pasaulyje. 
Per tuos 21 metus trupė išugdė 
puikius aktorius ir režisierius, 
šiandien jau pagarsėjusius vi
same pasaulyje. 1963 metais 
Guthrie įsteigė dar vieną šeks
pyrinio teatro trupę Minnea- 
polyję, tąčįau jos pąsisekimąs 
norą taįp visokeriopai sėkmin
gas, kąip Stratfordo, nors abi 
trupės dalinasi režisieriais ir 
aktoriais- Naujų vilčių kelia 
Shaw festivalio trupė sayo nau
jame teatre Niagara on tŲe 
Lakę Ontario provincijoje, ku
ri save kildina iš bandymo pa
mėgdžioti Stratfordą.

šįą yasąrą aplankiau tuos 
tris teatrus. Kiek ilgiau išsikal
bėjau su William Hull, vaidi
nančiu Stratfordo trupėje nuo 
pirmo sezono 1953 metais reži
suojančiu nuo 1968 metu, vai
dinusiu Anglijos ir New Yorko 
scenose ir Karalių Lyrą Rytų 
Europos gastrolėse, Ottawos 
universiteto pagerbtu garbės 
daktaro laipsniu ir dabartiniu 
festivalio meno vadovu padė
jėju (associate director). Taip 
pat mintimis p.as.įdalinaų su 
festivalio pastatymų vadovų

IJohn Hayes, Stratfordo trupė
je irgi nuo pirmo sezono ir ap- 
Ikeliavusio Rytų Europos teat
rus, sudarant sąlygas gastro
lėms.

— Pone Hayes, kodėl pasi
rinkote gastrolėms Pytų Euro
pą’^

— Kanada ir Sovietų Sąjun
ga turi kultūrinių mainų pro
gramą. O tai mums buvo puiki 
proga nuvykti Sovietų Sąjun
gom Kadangi Lenkijoje teatro 
gyvenimas yra toks gyvas, mes 
apsilankėme tenai. Toje pa
čioje septynių savaičių kelio
nėje vaidinome Danijoje ir 
(Olandijoje. Visur buvome nuo
stabiai sutikti, ypač Lenkijoje. 
Aš pats gastrolėse nedalyva
vau. Prieš tai buvau nuvykęs 
sutvarkyti techniškus reikalus.

— Ar Sovietų Sąjungoje 
radote senąs techniškas prie
mones, kaip apšvietimą, akus
tiką ir t. t. , patenkinamai pa
žangias pagal vakariečių rei
kalavimus?

— Ne. Buvau nustebęs, kad 
Maskvos meno teatras yra tiek 
daug atsilikęs nuo mūsų tech
niškuose dalykuose. Visas prie
mones vežėme su savim iš Ka
nados. Maskvoje vaidinimo 
metu buvo daromas rusiškas 
vertimas per ausines, iš kurių 
skverbiantys garsai trukdė 
aktoriams vaidinti.

— Kaip Jūs buvote sutikti 
Rytų Europoje?

—- Tegul į tai atsako Wil
liam Hutt, kuris, pats ten vai
dino,

— Maskvoje po Karaliaus 
Lyro publika plojo 1(1 minu
čių. Lenkijoje mes buvome 
šilčiausiai sutikti. Varšuvos 
valstybinis teatras mums spe
cialiai parodė savo statomų 
veikalu ištraukas.

— Man teko skaityti, atsilie
pimus apie Jūsų gastroles pen
kiuose lenkų laikraščiuose, ku
rie buvo įžvalūs, pagalinantys 
ir kolegiški. Sovietinėje spau-

7;

William Hutt ir Elizabeth Shepherd "Karaliuje Lyrę'
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do j e
ir itin oficialūs.

atsiliepimai buvo šykštūs

DĖDĖS ŠERNO mVENIMO BRUOŽAI
Į KĄ GERIAUSIA DOVANA

varesnieji Amenkus lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as- 
oieniskai pažino, jo straipsnius, knygai ir klausėsi jo paskaitą 
L*auai jie &ali paganyti gražiai surašytą Šerno gyvenimą.
Jiems bus Įdomu pnsiminu senus laikus ir.pas^ūtyU gražių istorijų. | 
i\aujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Kuko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės j 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas ji atsimena | 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Kuko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine iorma pasakojimas duos 
progos susipažinti su musų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų Kieta, ideologine veikla.

Antanai Rūku, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, karna 2 dol.
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— Taip Sovietų teatralai sten
gėsi per daug mus įtikinti, kad 
jie patenkinti savo padėtim ir 
daro pažangą. Jie per daug vis
ką ima oficialiai. Tai pastebė
jau jų Čechovo Žuvėdros pa
statyme, kurį mačiau Maskvo
je. Aš matau Čechove daugiau • 
humoro 
reikalinga turėti tam tikrą ob 
jektyvumą 
niu ribų, 
rių 
nyrąs man patiko.

— Jūs daug prisidėjote prie Į 
rusų dramos išpopuliarinimo 
Šiaurės Amerikoje, vaidinda
mas ir režisuodamas Čechovo, 
Gogolio. Turgenjevo veikalus. 
Kodėl Rusijon neiiuvežėte ru
siškos dramos?

— Sunku drįsti iš užsienio 
vežti vaidinti Į gimtąjį kraštą. 
Galvojau apie Dostojevskio 
Nusikaltimo ir bausmės insce
nizavimą. Tačiau dėl įvairių

DABARTIES 
NAUJOVĖS

ryžę steigti pirmąją 
k|ini|įą Vokjftypje.

i šjąs klinikas fpląf^j kį-ęi- 
pMM p^cięntai, me|y (pelus 
kaupiantys skausmus. Joks ly
dytojas negali jiems padėti. No 
rint atsikratyti skausmų, pas
kutinis išėjimas yra kreiptis į 
specialias klinika^, kur skaus
mą siunčiamuosius nervus už
blokuoja arba numarina. Ta
citų reikia i^uiiky ąų pupmonę, 
kąd šiuo. Ųųju ne pątį lįga pą- 
gydomą, p (ik pa»ą)jqarųas jos 
sipiptomąą — puolaįįpis skaus
mų juĮūuąą. Ži^apiąt dakta
rams svarbu nustatyti prieš 
pradedant gydyti, kad skaus- 
»>ą4 kilu dvi kum w» “kūno 

d dėl savitai- 
gos , aulvAUgeslijns.

K^aųąiųo pašalipįmąs spe- 
pialięse klinikose turi sąvo kri- 
Uku U- kaiP ir
kięk vienas kitas medicinos 
pienas, Šiani sk^UĄmo šalini
mo būdui prikišąių^’ kad j’s 
ųesąs gvdj'Pias iš pagrindų, o 
tįk lęiįgYas “apėjimas”, nesis- 
kąitan|is sų būtinumu nusta
tyti tikrą diagnozę ir tąda gy
dyti pačią ligos priežastį. 
Anęstetikai visiškai sutinka su 
tą uųoipon.ę, bęt jięius Yra daug 
svarbiau pasiekti gerų rezul
tatų — pądęti kenčiančiam žmo
gui, “Ką mes darome, dau
giausia tik pakeičiame skaus
mą jutima laidų apmarinimu“, 

n-: — sako Dr. Ąlonąs Winnie, Či
kagos skausmo klinikos vedė
jas. “Mūsų gydomieji pacien
tai nęgąli justi nei šalčio nei ši- 

« limp.s, nei kitų pojūčių operuo
tose yiptosę. Bet 99,9 procen
tai jų sutinką verčiau gyventi 
sų apmarintais juslių laidais,

skausmo -bos skausmams sumažinti, ge
riausiai apibūdina Dr. Johnas 
Bonica, žymus šios srities 
specialistas ir Seattle skausmo 
klinikos vedėjas: “Kai kurie 
iš jų ima vartoti narkotikus, 
kiti - turi išgyventi nereikalin
gų operacijų, o dai* kiti baigia 
savižudybe. Visa tai sudaro di
delę žmogaus gyvenimo dalį”.

Kaip sunku yra rasti skaus
mo priežastį, rodo vieno nąu- 
jorkiškįp pavyzdys, šiam vy
rui nepaprastai skaudėdavo 
galvą reguliariai tris dienas 
metuose, būtent per Kalėdas, 
per Naujuosius Metus ir Padė
kos dieną lapkričio mėnesį. 
Gydytojai iš savo paciento gy
vensenoj išsiąįškipo Šiuos tris 
būdingus ir atsikartojančius 
dalykus tomis dienomis: 1. jis 
valgydavo ip gerdavo per daug, 
2.ųQŠyįenė atvykdavo vizitų, 3. 
vaįgy49VU.kaf^Hut?- Pb heleris 
mętųs trukusių (yrimų pasise
kė uųstątvti‘'kaĮtin,inką” esant 
ka^ąkųtą ir ųpšvįępę, kurių 
pacientui teko atsisakyti. R. O.

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be

SKAUSMO 
PAŠALINIMAS

vieną UUppjąus. pųiversi-. «?kaip kęą.t.ėĮi ^ąusmą’\
i-e uau»iau kliniką Čikagoj e atgabenu Koks yra likiiqas tų šimtų 

ir gvvvbės Gal l>ūt UaunQ vvr4 su nepakenčiamais tūkstančių pacientų, kurie ne- 
- *• - - -^[skausmais., šautuvo šūvis įu- reikalingos pągal-
išeinant už tauti-|v0 sudraskęs jam ranką. Ąt- 

kad pajustum auto- J°dė esant neišvengiama ją nu- 
ių. Tačiau rusų statomas šeks- piauti. Tačiau gydymui pasi

rinktas kelias t--įleidus ppgRai- 
no preparatą Į §impą|inio pei- 
vo sistemą ties'kąklu, pącięn-' 
tas nebejautė .•skaųsino. Nors 
ranka liko nejudanti, bet vvrąs 
bent galėjo ją-į* pusi laikytį ne-.
nupiautą.

Pasak vienos studijos, JA* 
\ alstyhėse esama 7&įuo niętų 
apie 20 skausmo gyrjdniųjų kli
nikų. Daugųmąs jų įsteigtos pa
starųjų kelerių mėtų būyyję.' 
Kasmet jose gydoma arti lO^QOO 

priežasčių buvo ribotasi šeks-r^on^' I $ią naujovę nusižiū-^ 
pVru ‘ p’ėję Mainzo anestetikai fpasį-'

— Koks Jūsų įspūdis apie Ry
tų Europos teatro gyvenimą?

— Mane nustebino žmonių 
susidomėjimas teatru. Rytų 
Europoje teatrai pilni publi
kos ir sunku gauti bilietų. O 
tokiame New Yorke pusė teat
rų apytuščiai.

— Ar kartais rytų europie
čiai neina į teatrą išreikšti sa
vo nusivylimo žabojančia sis
tema jų taip dažnuose alego-

lėto

3 SKENDUOLIAI ATPAŽINTI
ČIKAGĄ. — Apskrities lavo

ninėje buvo atpažinti trys jau
nikliai, kurie sekmadienio nak
tį apie 1 vai. nuskendo Čikagos 
upėje prie LaSalle gatvės tilto. 
Jie yra Joseph White 18 metų, 
Richard Briever 19 ir Frank 
Sagądių 19 metų amžiaus.

LaSalle tilto sargas paliudi
jo matęs, kai tie trys jauni vy
rai, maža valtele plaukdami, 
linksmai dainavo, juokavo ir 
šukąyo, bet staiga, vienam at
sistojus ir valtelei apvirtus, 
sukrito. į vandenį, bandė plauk
ti,- bet gręit nugrimzdo. Vąlte-. 
lė buvusį ųiaža, vos 4 pėdų ii' 
tik vienam asmeniui.

PĘRDĄUG X
GALI ąU^ELTI veži

ČIKAGA. — Dų Čikagos ųni- 
vei'siteto tyrinėtojai Dr. Leslie 
DeGrootas ir Dr. Edwardas 
Pąlpyanas pastebėjo, kad alar- 
muojamai didelis nuošimtis 
žmonių, kada nors X spindu
liais gydyti nuo veidb spuogų, 
arba tonsilyčio, apserga tyroi- 
diuės liaukos, arba “Adoiųp 
obuolio”, vienų žodžių gęrklęs, 
vėžiu.

Nustatyta, kad vėžio votis 
pradeda reikštis net 30 melll 
praėjus nuo X radiacijos. Ka
daise plačiai praktikuotas X 
švitinimas nuo minėtų negero
vių, bet pajutus, kad turi ką 
bendro su tiroidipės liaukos vo
timis, buvo veik nębeprakti- 
jamas. Dabar šio universiteto 
ligoninėje nustatyta, kad du 
tręčdaliai ta liga sergančiųjų 
yrą kada pprs (net vaikais bū- 
dąniį) buvę X spinduliais gy-: 
dyti nuo minėtų negerovių, To
kie pacientai, atvykę į ligoninę, 
nusiskuųdę kokiu ųors augliu 

■sprande, užkimusiu balsu, su 
kurnu , nuryti maistą ir ’ pa.n. 
“Reikia pasistengti atkreipti 
daktarų ir publikos dėmesį į 
tą negerovę. Visi asmenys, ku
rie yra gydyti X spinduliais 
net vaikais tebebūdami, turi 
būti - išegzaminuoti, ar neturi 
nenormalumų gerklėje, rašo 
daktaras DeGrothtas ir Palo- 
yanas AMA žurnale.

-SLMTYI US8E&T
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"NAUJIENOS'5 BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas 
Jis perskaitė, šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608
-.1. . .. ..11 .1■„„.y”■y

risk nose vaidinimuose.?
— Be abejo tai viena iš prie

žasčių, bet iš tikrųjų jie mėgs
ta teatrą. Tai aš pastebėjau 
Lenkijoje. Norėčiau nuvykti 
su savo trupe čekoslpvakijon. 
Vengrijon, Ukrainon, Lietu
von. ..

— Jei kas iš teatralų pabėg
ių iš Rytų Europos, ar jis gau
tų vietą Stratforde?

— Pirmučiausia jis turėtų

T.TT'WT

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

Nesęnąi išėjusi ląukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikią pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pąšto persiuntimo išlaidų.
Knygą galimą gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

deq tokiu adresu:

būti geras aktoriijst ir mokėti 
anglų kalbą. Jei a$ pabėgčiau1 
į Sovietų Sąjungą, aš irgi tini 
rėčiau mokėti rusiškai, kėd 
ten galėčiau vaidinti,

— Menininkai bęgą tik į yie- i 
ną pusę. Mano žiųionųs tik 
vienas Paul Robesjorj pabėgo, iš 
Amerikos į Rusiją įę ten buvo 
puikiai sutiktas, nors rusiškai 
nekalbėjo. . . ėj.- ,

— Jis buvo dąiųįninkas, kųt 
ris vis vien ten nepritapo ir vė
liau grįžo AmeriKmiv Ąš yer-i 
tinu normalius menininkų pa
sikeitimus patirtim, žiniomis, 
planais, čia Strątforde pas 
mus du mėnesius prąleįdo iš 
Lenkijos pabėgęs Slawoniir 
Mrožek. kuris čia parašė Vac
lovo vaidinimą ir prisidėjo prie 
jo pastatymo. Mielai vykčiau 
Lenkijon ar kur kitur Rytų Eu
ropon su paskaitomis. Juk vi
sų mūsų tikslas yra per teatrą 
praturtinti žmogų. ’

— Iš Sovietų Sąjungos išsi
laisvinęs poetas Josif Brodsky 
yra pasakęs, jog Sovietų Są- 
jugoje menininkas kontrolių^? 
ja m as, o Vakariuose ignoruo
jamas. Kas svarbiau meninin
kui?

Mūsų kelionė į Rytų Europą 
parodė, kad ideologinės tyoro^ 
griūva prieš žmonių atvirumą, 
kai menas triumfuoja. Aš pals' 
niekuomet nežiūrių į. ideologic 
nes tvoras. Buvqfmfela būti 
Rytų Europoje ir,tikiuosi, kad 
ipes vieni kitus dažniau aplan
kysime.

Šoninis ^imoh’ūnąs

PIRK Ii l jcv . AUPYMO BONUS

iM U. 5. Government <oet r..

America is the place that is made 
cf dreams. And, U.S. Savings 

Bonds have been' helping to make 
happy dreams come true far years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
ęan ccane true faster than ever before.

can buy shares in your parti
cular dreaiq by joining the Payroll 
Savings Plan ^riięre you work, oy tnę 
Bond-i-Month plan where you Bank. 

Before you know it, your American 
’’•pam wiĮĮ be ą reality.

Take stock in America,
Now Bonds mature in less than six years.

NAUJIENOS
173į go. ĘąUtęd Street Chicago, m §0608
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Detroito naujienos
Lietuvių kambarys Wayne State universitete

Detroito lietuviai pasiryžo iš-i pinigų. Už tai padėkokime Vyt. 
puošti lietuviškais motyvais vie-1 Rauckiui, Vaciui Urbonui, Sta- 
ną Wayne State universiteto siui Rrfčiukaičiui, DLOC ir Lie- 
audrtoriją. Speech and Lan- tuvių kultūros klubui. Loterijos 
guage naujame pastate bus iš-, bilietai bus po 50 centų. Dides- 
puošti 24 tautybių kambariai. 
Lietuviai sudarė tam reikalui 
komitetą, liepos mėn. 10 d. įtei
kė universiteto vicepreziden tui 
Richardui Strichartzui pradinį 
įmokėjimą — $5,000 ir išsirin
ko labiausiai patinkamą kamba
rį — nr. 288. Tas kambarys yra 
Speech and Language pastato 
antrame aukšte, ir prie jo durų 
jau, kabo lentelė — Lithuanian 
Room. ' ,

Pagal universiteto norą, lie
tuviško kambario Wayne State 
Universitete komitetas turi bū
ti sudarytas iš 15 arba daugiau 
asmenų, šiuo metu į mūsų ko
mitetą įeina šie asmenys:

Jurgis Mikaila — pirm., Ste
fa Kaunelietnė — viepirm., Vik
torija Norvilaitė — sekr. angį, 
k., Antanas Sukauskas — ižd., 
Vytautas Kutkus—inform, reik., 
Vytautas Rauckys, Birutė Rauc
kienė, Jurgis Baublys, Vacys 
Urbonas, Dalia Augūnienė, Sta
sys Račiukaitis, Edvardas Vasi
liauskas, Rožė Bylaitienė, Vin
cas Tamošiūnas, Rožė Ražaus- 
kienė, Antanas Grinius, Marty
nas Stonys, Algirdas Vaitiekai- 
tis, Mirga Michaels (Motuzai
tė), Audronė Vaitiekaitytė.

Komiteto nariai pasiskirstė Į 
3 grupes: informacijos, finansų 
telkimo ir menininkų. Tos trys 
grupės savaime sudaro tris ko
misijas, kurios su noru ir pamė
gimu dirbs savo srities darbą.

Jau sudaryta ir kambario puo
šimo projekto konkursui skelbti 
komisija. Vėliau bus suformuo
ta iš pačių žymiausių lietuvių 
dailininkų ir architektų projek
to vertinimo ir atrinkimo komi
sija.

Turime aktyvią Finansų tel
kimo komisiją, kuriai vadovauja 
Vytautas Rauckys. Tik kelioli
kos aukotojų šimtininkų ir Vy
tauto Rauckio sumanumo ir dos
numo dėka mes galėjome įmokė
ti universitetui $5,000 ir gauti 
kambarį. Dabar jis organizuoja 
didelę loteriją, kurioje bus ga
lima laimėti naują (Firebird) 
automobilį, spalvotos televizijos 
aparatą ir brangų radijo pri
imtuvą. Tiems daiktams pirk
ti jau sudėta pakankama suma

nioji dalis bilietų bus bandoma 
išplatinti amerikiečių tarpe.
' Lietuvių kambarys Wayne 
State universitete bus lankomas 
tūkstančių studentų ir profeso
rių, garsins Lietuvos ir lietu
vių vardą ir primins dabarti
nę graudžią Lietuvos būklę. Vi
si besigailėkime tam reikalui i 
pinigo ir laiku įmokėkime savo 
dalį. Aukas priima visi lietu
viškojo kambario Wayne State 
universitete komiteto nariai.

Aukos nurašomos nuo paja
mų mokesčių.
Lietuvių kambariui Wayne State 
universitete aukotojų sąrašas
Petras Pagojus 100, Antanas, 

ir Bronė Sukauskai 100, Algir
das ir Regina Vaitekaičiai 100, 
Stenly Bartkus 100, Ignas ir Ste
fanija Kauneliai 100, Vacys ir 
Stasė Urbonai 100, Feliksas 
Blauzdys 10, Victor ir Betty 
Rauckiai 500, Jurgis ir Elena 
Baubliai 100, American Lithua
nian Voice Inc. 100 Cėsys ir Ona 
Sadeikai 100, Petras Dalinis 100, 
Vytautas ir Emilija Kutkai 100, 
Jurgis ir Marija Mikailai 100, 
Joseph Briedis 50, Stasys ir Ele
na Raciukaiciai 100, Mykolas 
Vitkus 100, Antanas Kakanaus- 
kas 25, Jonas ir Antanina Jony
nai 100, A. P. Detroit 10, Mari
jonas ir Nijolė Snapsciai 25, 
Committe for Lith. Room at 
Way ne St. U-ty 312, Rev. An
derson 5, Detr. Liet. Kult. Klu
bas ir St. Butkaus Saul. 275, 
Jonas Butkus 100, Detroito Liet. 
Organizacijų Centras 400, Liu
das Grunovas 100.

Vilniaus minėjimas
Šie metai yra Vilniaus metai. 

Detroite susibūrė visos organi
zacijos, kad surengtų Vilniaus 
650 metų įkūrimo sukakties mi
nėj imą, - kuris įvyks spalio mėn. 
7 d. Lietuvių namuose. Ta pro
ga bus atnaušaujamos šv. Pe
tro bažnyčioje pamaldos už Vil
niaus krašto lietuvius, mirusius 
ir nukankintus.

Mirusieji
— Liepos mėn. 12 d. Detroite 

mirė Jurgis Vaškevičius. Buvo

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos Iki
$20.000.

MIDLAND 
SAVINGS 
AMB LOAN AftSOetADOM

4M» ARCHER ATĖMUS 
CHJCAKL MX1NO* S8S32 

PH«KEi 2544CT

Passbook Saving* 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

4 Year* Savings ’ 
Certificate 

(Minimum $5.000)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA- Cilagletės Įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. JatmlrM*, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psL Kalu* $2.50.

Krl*H|ona* DonalalHs, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. KonEIuz, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psL Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00. •

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitai knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, DL 60608

JONAS RIMŠA "MARGOT" (Tapyba)
Čiurlionio galerijos Kūrinių Fondo nuosavybė

Graikijoje rinko pasaulio karalaitę
Rašo DAN KURAITIS 1

Ano šeštadienio vakarą Atė
nuose, graikų sostinėje, buvo 
renkama viso laisvojo pasau
lio karalaitė. Visi turėjome 
progos televizijoje pamatyti, 
kaip buvo renkama gražiau
sioji šių dienų pasaulio mote
ris. Man buvo įdomiau negu 
daugumai, nes aš esu buvęs 
Graikijoje ir du kartu esu klau 
sęs operos tame pačiame Atė
nų teatre.

Reikia neužmiršti, jog tai 
yra pats seniausias kultūringo 
pasaulio teatras. Jis neturi sto
go ir neturi patogių kėdžių, ku
rias mes turime operos teatruo
se. Yra tiktai didelė scena ir 
akmeninės kėdės 5,000 žiūro
vų. viskas statyta prieš tris 
tūkstančius meti], kai Graiki
ja buvo pats didžiausias pasau
lio kultūros centras, o Atėnai 
buvo to centro židinys. Atėnai 
turėjo įdomiausius poetus ir 
vaidintojus. Jie turėjo protin
giausius įstatymų leidėjus ir 
gabius karo vadus. Atėnuose 
gyveno patys giliausi filosofai,

pašarvotas Yolandos Baužienės 
laidotuvių koplyčioje. J. Vaške
vičius buvo gimęs 1887 met. 
Lietuvoje, ‘Panemunės miest. Pa
laidotas su bažnytinėmės apei
gomis Kalnų Alyvų kapinėse De
troite. Liko nuliūdime žmona 
Ona, sūnus, duktė, marti ir kiti 
giminės.

— Liepos mėn. 23 d. Detroite 
mirė Juozas Dzarbūnas, sulau
kęs 83 m. amžiaus, gimęs Lie
tuvoje. Buvo pašarvotas Yolan
dos Baužienės laidotuvių kop
lyčioje. Palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis Holy Sepulcre 
kapinėse.

— Detroito visuomenininkas, 
žurnalistas Alfonsas Nakas su 
žmona Brone ir dukra Vida atos
togas praleido kelionėje. Važi
nėjo po plačiąją Kanadą. Buvo 
net į Britų Kolumbiją nuva
žiavęs). Kaip jis pats šako. 
mėgstąs tolimas keliones keliau
ti, pamatyti kraštą, į kurį ma
žai kas tenukeliauja.

— Sportininkų kelionei į Eu
ropą reikia visuomenės para
mos.' Detroite šiam kilniam rei
kalui aukas priima Vacys Urbo
nas. Jei kas nori paaukoti, pra
šome kreiptis tel. KE 7-9642.

— Detroito Lietuvių. Organi
zacijų Centras iš suruošto pa
vergtųjų tautų festivalio pelną 
'paskirstė šiaip: Tautos Fondui 
5500, Lietuvių kambariui Wayne 
State universitete 8400, sporti
ninkų išvykai į Europą $100, 
šaulių kanklių būreliui $100, 
Windsoro “Aušros” kvartetui 
$75, Vilniaus miesto 650 m. ju
biliejaus leidiniui, Naujienoms, 
Draugui, Dirvai, Radijo klubui, 
R. Valatkos' radijo valandai po 
$20. A. Sukauakas

kurių išmintis dar ir šiandien 
mus stebina.

Vasaros metu Graikijos 
tinėje lietus labai mažai 
ja. Dienos esti karštos, 
vakarai vėsūs ir malonūs, 
atran nuėjusiems labai malo
nu sekti vaidinimą ir dainas.

Graikijon suvažiavo 61 lais
vojo pasaulio valstybės pačios 
gražiausios moterys. Kiekvie
noje valstybėje buvo išrinkta 
gražiausioji moteris, o vėliau 
pačios gražiausios suvažiavo į 
Atėnus, kad būtų išrinkta gra-. 
žiu gražiausioji viso pasaulio 
moteris.

Senovėje graikai čia išklau
sydavo pačii] geriausių artisčių 
ir artistų. Vėliau jie čia pagerb
davo geriausius sportininkus, 
dar vėliau čia pagarba būdavo 
duodama mūšius laimėjusiems 
kariams ir krašto valdytojams.!va bus laisva, 
Ilgus šimtmečius graikai nieko 
nedarė, nes visas kraštas buvo 
pavergtas. Tik prieš šešeris me
tus pasaulio grožio karalienes 
pradėjo rinkti pačio seniau
sio teatro scenoje.

Graikai, atidžiai sekę kara
laičių rinkimus Amerikoje, su
ruošė labai panašų dalyką. Jie 
ne tik suorganizavo pompastiš
kus rinkimus, bet juos leido 
televizijoje. Leido ne tik pa
čioje Graikijoje, bet ir visame 
laisvame pasaulyje.

Mums visiems buvo labai 
malonu žiūrėti į pačias gra
žiausias 61 valstybės moteris. 
Jos gražiai maršavo, sukinėjo
si ir gražiai kalbėjosi. Savo 
kalba užkalbintos, jos turėjo 
atsakinėti. Gražių moterų pa
sikalbėjimas vyko įvairiomis 
kalbomis. Nežinojome, ką jos 
atsakinėjo, bet klausyti buvo 
malonu, kaip akiai buvo sma
gu žiūrėti į grakščias ir lenktas 
linijas.

Ruvo 15 teisėjų. Tai buvo 61 
valstybės rinktų įvairių profe
sijų specialistai, savo srities 
žinovai. Visą reikalą tačiau 
vedė amerikiečiai. Man atro
do, kad tiktai amerikiečiai, 
turi patyrimo ir gali pravesti 
tokius kultūrinius ir jautrius 
rinkimus.

Esu tikras, kad mergaitės, 
dalyvavusios tokiame didelia
me renginyje, visą gyvenimą 
jį prisimins. Jį prisimins iš
rinktosios ir į pirmas eiles ne
patekusios. Kiekviena turėjo 
pasiradyti, ką jos išmoko ir 
kaip prasilavino.

Reikia pasakyti, kad toki ren
giniai visiems yra naudingi. 
Mergaitės turi progos pamaty
ti pasaulį, o mes turime gali
mybės pamatyti kiekvieno kraš
to gražiausias lelijas.

Girdėjome daugelį kalbų, 
tai ką supratome, bet daug ir 
nesupratome. Anksčiau pana-

sos- 
tely- 

bet

šiuose renginiuose vyravo pran-( 
cūzų kalba, bet Graikijoje tos 
kalbos nesigirdi. Daugelis ma
nė, kad Graikijoje bus užgirs
ta ir rusų kalba, bet ir jos bal
so ten nebuvo, šiandien tarp
tautinė kalba pasidarė anglų 
kalba, kuria mes čia kalbame. 
Kiekvieną metą anglų kalba vis 
labiau plinta ir žmonėms leng
viau ja susikalbėti.

Mums malonu, kad Ameri
ka tapo laisvų tautų vadovė. 
Prieš 400 metų europiečiai, ne
galėdami apsikęsti įvairios lais
vės varžymų, atplaukė Ame
rikon ir čia padėjo pamalus pa
grįstus žmogaus j teisėmis ir 
laisve. Pasirodo, kad laisvė 
yra pats svarbiausias ekonomi
nio ir kitokio gyvenimo pagrin
das.

I Karaliene buvo išrinkta gra
ži filipinietė. Reikia pripažin
ti, kad ji buvo graži ir maloni. 
Visi linki jai sėkmės ir laimės. 
Norima, kad ji pati būtų lai
minga ir ji galėtų nešti laimę 
filipiniečiams.

Besekant viso pasaulio gra
žuolės rinkimus, man kilo 
klausimas, ar lietuviai turi ga
limybės kada nors matyti lie
tuvaitę su Pasaulio gražuolės 
karūna? Jeigu jau tokia maža 
tautelė kaip Liuksenburgas ga
lėjo pasiųsti savo gražuolę į 
Atėnus, tai kodėl lietuviai ne
gali išrinkti pačią gražiausią 
jaunuolę, ir ten pasiųsti. Jeigu 
Kęstutis susirado Birutę, tai 
mūsų tarpe turi būti ne tik ne
blogesnių, bet ir gražesnių mo
terų. Jei mažos tautelės ten 
siunčia savo ^gražuoles, tai 
mes, trys milijonai mūsų, tu
rime turėti iš ko pasirinkti ir 
turime pajėgti ją pasiųsti.

Gražuoles,, paistebėjau, ren
ka ir siunčia tik laisvos tautos, 
o lietuviai yra pavergti. Kol 
mes Lietuvos neišlaisvinsime, 
tai gražuolių nerinksime ir į 
Atėnus nesiųsime.

Kad lietuvaitė galėtų daly
vauti Pasaulio Gražuoliu kon- 
teste, tai mes turime iškovoti 
Lietuvai laisvę, čia daugumo
je yra vyrų darbas. Kai Lietu- 

taj jr lietuvaitė 
jbus Atėnuose. •

Ar ji taps visa pasaulio ka
ralaite, tai jau bus jos dalykas. 
Bet mūsų visų pareiga Lietuvą

Lietuvių

nepatiko. Buvo

Kazimieras ilgus
Kleino drabužių

Pirmadienio rytą 
Tautinėse Kapinėse buvo palai
dotas prieš 97 metus Žagarėje 
gimęs ir Ciceroje veik visą sa
vo gyvenimą gyvenęs Kazimie
ras F. Putris.

Velionis, nenorėdamas tar
nauti rusų caro kariuomenėje, 
kartu su kitais apylinkės vy
rais, pabėgo iš Lietuvos ir at
važiavo į Ameriką. Jis nemokė
jo kalbos, nepažino Amerikos 
gyvenimo sąlygų, bet jis gavo 
darbo ir pamažu čia įsitaisė. Pu
tris pramoko angliškai ir gavo 
labiau mėgiamą darbą. Lietu
voje Kazimieras buvo pramo
kęs siuvėjo amato. Jis jau bu
vo geras siuvėjas, Žagarės kle
bonijos kunigams jau siuvo dra
bužius, bet Amerikoje siuvėjo 
amatas jam 
nuobodus.

Pradžioje 
metus dirbo
krautuvėje, o vėliau dar ilgiau 
dirbo 12-tos gatvės krautuvėje. 
Jis pardavinėjo vyriškus drabu
žius. Jeigu kurią eilutę reikė
davo geriau pritaikyti, tai Ka
zimieras mielai tą darbą atlik
davo. Jis buvo patenkintas, kai 
nupirktoji eilutė gražiai gulda
vo pirkėjui.

Kazimieras, užsidirbęs kiek 
pinigų, tuojau išrašė toje pačio
je Žagarėje sutiktą ir pamiltą 
Prancišką Kigaitę. Ji čia atva
žiavo, ją vedė vaikus išaugino 
ir visą gyvenimą gražiai gyveno. 
Visa.Putrįų šeima buvo nuvažia
vusi į Lietuvą, kelis metus pa
gyveno ir. vėl grįžo Amerikon.

— Nemaniau, kad kas geresnį 
vyrą galėtų turėti, — pareiškė 
Putrienė. — Jis visą gyvenimą 
dirbo, manim ir vaikais rūpino
si, įsigijo namą ir kuriame ra
miai ir gražiai gyveno.

Putris buvo mėgiamas darbe, 
‘jį mėgo- kaimynai, jis gražiai 
sugyveno su draugais.
' Putris buvo socialistas. Soci
alistinės idėjos jam patiko dar 
Lietuvoje. Jis jau nenorėjo tar
nauti carui ir draugavo su ko
votojais už Lietuvos laisvę. Jis 
buvo laisvų Įsitikinimų žmogus. 
Sąžinės laisvė yra pats didžiau-.

sias žmogaus turtas, sakydavo 
jis pats netikėjo, bet jis nebuvo 
fanatikas ir neišmetinėjo tikin
tiesiems. Jis tiktai nenorėjo, kad 
kas jį prievartautų. Jis nenorė
jo, kad kas jį verstų tikėti tuo, 
kuo jis netikėjo.

Putris išaugino ir išmokslino 
vaikus, čikagiečiai gerai pažįs
ta piešėją ir savivaldybės tar
nautoją Helen. Ne vienas yra 
pirkęs josios pieštus atvirukus 
ir vartęs josios iliustruotą Chi- 
cagos miškininkų laidžiamą žur
nalą. Antroji jo duktė ištekėjo 
už Joseph Kasti, kurio sūnus yra 
JAV laivyno aviacijos majoras.

Kazimieras Putris buvo ge
ras naujienietis. Jis skaitė Nau
jienas nuo pirmo šio dienraščio 
puslapio. Jam patiko demokra
tinis socializmas ir Naujienų me
todai. Putris atsilankydavo į 
kiekvieną Naujienų parengimą, 
kol jam sveikata leido. Jis at
važiuodavo į Naujienų vakarus, 
koncertus ir ruošiamus pikni
kus. Tiktai paskutiniais dviem 
metais, kai susilpnėjusi širdis 
jį paguldė lovon, jis jau nepasi
rodydavo piknikuose. Bet visuo
met į piknikus atvažiuodavo jo 
duktė ir žmona, kurios turėdavo 
jam papasakotiš ką jos sutikda
vo ir su kuo pasikalbėdavo.

Vance šermeninėje prisirinko 
didokas būrys giminių ir senų 
Putriu šeimos bičiuliu. M. Gu
delis pasakė atsisveikinimo kal
bą, primindamas savo susitiki
mus piknikuose ir pas pačius Pu- 
trius.

Kazimierą Putrį palydėjo į ka
pus jo giminės ir draugai. Jis 
gražiai buvo palaidotas Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse, Putriu skly
pe. Korespondentas

išlaisvinti ir pačių gražiausią 
ir gabiausią lietuvaitę pasiųsti 
į Atėnus.

SINGAPŪRAS. — Praeitą 
penktadienį čia buvo pakarta 
pirmoji moteris. Kinietė šokė
ja Mimi Wong Weng, 34 metų 
amžiaus, nuteista už jos rolę 
1970 metų žmogžudystėje buvo 
nuteista mirties bausme pako
rimu ir teismo sprendimas 
įvykdytas liepos 27 d. Jos ape
liacija perėjo visas teismų in
stancijas, net Privy Council 
teismą Londone. Tai yra aukš
čiausioji teismo instancija vi
soje Britų Bendruomenėje.

augti - taupykite!
Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di

delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki - $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

JS

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

Įsteigta 1923 metais. Tek 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Subscription Ratos:
In Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year. 
$11.00 per six months, $8.00 per 
three months. Canada $22 00 per year; 
tther countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday
$3.00

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose 
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pusei metų ___________ „
trims mėnesiams  
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metami _______________
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$7.00
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Naujienos eina kasdien, išskirian ; 
sekma dtenim, Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halstad St, Chicago. 
HL 60608. Telet HAymrket 140.00.

$20.00
$11.00

lo oranžinės spalvos lėktuvas, 
kurio tikslas buvo nugalėti At
lantą ir oro keliu pasiekti lai
kinąją Lietuvos sostinę — Kau
ną. Lėktuvu skrido Lietuvos 
žemės sūnūs: Stepas Darius ir 
Stasys Girėnas. Tai buvo drą
sus ir pilnas pavojų žygis. La
kūnai išskrisdami lietuvių tau
tai paliko savo testamentą.

TESTAMENTAS:
“Mes skrisime į Lietuvą. Lie

tuvių tauta laukia iš savo sūnų 
drąsių žygių. Reikia jos sū-

I prie bendrojo 
darbo — tirti dar ažai žinomas 
šiaurės Atlanto vandenyno 
erdvią sroves, naujai išrastus 
navigacijos būdus bei prie
mones ir pritaikinti jas kas
dieniniams reikalams. Gyve
name tokiais laikais, kada 
erdves stengiamės panaudoti! 
žmonijos reikalams. Laikome 
savo pareiga tautos vardu gar
bingai atlikti.

Jaunoji Lietuvai Tavo dva
sios įkvėpti stengsimės tą pa
sirinktą uždavinį įvykdyti. 
Mūsų pasisekimas tesustipri
na Tavo dvasią ir pasitikėji
mą savo jėgomis ir gabumais.

NAUJIENŲ raštinė atdara kudieo, išBlyros aekmadisiiua, soo

Kvislingai palingavo galvas Brežnevui
Chicago Tribune korespondentas iš Maskvos vakar 

pranešė, kad Brežnevas Jalton buvo sukvietęs Rytų Eu
ropos kvislinginių valdžių galvas, kad galėtų jas informuo
ti apie Washingtone vykusius pasitarimus su prezidentu 
Niksonu. Oficialus pranešimas sako, kad visi Jaltoje bu
vusieji kvislinginiai valdovai pritarė Brežnevo politikai. 
Iki šio meto kiekvienas visas savo krašto n^ėkmes vertė 
“Amerikos imperialistams” ir išnaudotojams kapitalis
tams, o dabar jie pritarė Brežnevui, kuris atvažiavo pas 
tuos pačius kapitalistus prašyti pagalbos.

Kiekvienas skaityti mokantis žmogus žino, kad Brež
nevo kelionė nedavė tų rezultatų, kurių jis tikėjosi. Jis 
atsivežė Amerikon geriausius užsienio prekybos specia
listus, jie aiškino, kad jiems nereikalingi kaklaraiščiai ar 
sagutės. Amerikon atvažiavusieji rusai nori užsakyti 
pačias moderniškiausias mašinas. Bet kai jie buvo pa
klausti, ar jie pasiruošę mokėti už tas mašinas, tai spe
cialistai pradėjo raukytis ir aiškintis. Jie aiškino, kad 
jie mokėti už tas mašinas negali, nes neturi užsienio va
liutos. Jie turi rublių, bet užsienyje rublis yra bevertis.

Tuo tarpu Brežnevas, informuodamas suvažiavusius 
pavergtų kraštų gauleiterius, pasakojo apie didelį kelio
nės laimėjimų. Tas “laimėjimas” jam galėjo būti reikalin
gas pačioje Rusijoje. Bet jis galėjo “laimėti”, jeigu siekė 
kitų tikslų. Brežnevas galėjo kalbėti apie reikalą pagy
vinti prekybą tarp JAV ir Sovietų Sąjungos, tuo tarpu 
jam galėjo rūpėti kiti svarbūs tarptautiniai klausimai. 
Atrodo, kad Brežnevui labiausiai rūpi santykiai su komu
nistine Kinija. Jis traukia svarbiausias sovietų karo jė
gas i Kinijos pasieni. Atrodo, kad jis ruašiasi karui su 
kinais. Jam labiausiai rūpi turėti saugų užnugarį. Susi
taręs su prezidentu Niksonu nevartoti atomo ginklų Eu
ropos konfliktams spręsti, Brežnevas daug laimėjo. Jis 
gali būti saugus, kad nebus užpultas atminėmis bombo
mis. Turint galvoje tendenciją konfliktus spręsti pasita
rimų būdu, jis yra tikras, kad karo jėgos neįsiverš į da
bar rusų laikomas sritis.

Šitaip suprantant Brežnevo ir Niksono pasitarimus, 
Brežnevas daug laimėjo. Jalton sukviesti čekų, lenkų, 
rumunų, vengrų, rytų vokiečių atstovai tiktai palingavo 
galvas. Jalton buvo pakviestas ir mongolų vadas, kuris! 
taip pat lingavo galvą, pritardamas Brežnevui Nepri
tarti jam jie negalėjo, nes žinojo, kad susilauks Petro 
Šelesto likimo, kuris balsavo prieš prezidento Niksono

kvietimą į Maskvą. Jeigu bent kuris kvislingas būtų pa
sipriešinęs Brežnevo politikai, tai jis nebūtų kvislingas. 
Jam nereikėtų važiuoti namo ir skelbti, kad jis jau dau
giau komunistinio krašto nevaldo. Su komunistų valdžia 
nesutinkantieji sovietų maršalai niekad nepasiekdavo 
savo naujos paskyrimo vietos. Jie būdavo suimami pake
liui ir tyliai likviduojami Panašiai būtų galėję būti pa
keisti ir čekus, lenkus ir kitus valdantieji kvislingai. So
vietų. valdžia kvislingais pasirinko tokius žmones, kurie 
bus paklusnūs. Rusų paskirti pavergtų tautų valdytojai 
turi klausyti Brežnevo.

Bet tas pats.korespondento pranešimas kalba ir apie; 
dabartinės Rusijos valdovams nemalonų dalyką. Tą ne
malonų dalyką rusai stumia į šalį jau antri metai. Pra
džioje jie nenorėjo kreipti dėmesio į jį, bet šiandien jau 
eidžia pranešti jį iš pačios Rusijos. Tas rusams nemalo
nus dalykas šitaip skamba:

“Kai kurios Vakarų tautos yra priešingos sku
biems konferencijos nutarimams apie pagrindinį 
klausimą, kol nebus pakankamai išaiškintas ir iš
spręstas laisvesnis kitoje geležinės uždangos pusėje 
gyvenančių žmonių judėjimas ir minčių pasikeiti
mas. Sovietų blokas yra priešingas bet kokiam lais
vesnio judėjimo klausimo svarstymui.” (Chicago 
Tribūne, 1973 m. rugp. 1 d. 4 psl. lOtos dalies). 
Sekretorius Rogers Helsinkyje priminė rusams, kad 

šis klausimas turės būti pirma išspręstas Vienos konfe
rencijoje, jeigu norime eiti prie kitų taikos klausimų. 
Kada Amerikos atstovai pirmą kartą laisvo minčių pa
sikeitimo klausimą iškėlė Helsinkyje, tai daugeliui at
rodė, jog tai nerimtas klausimas. Kam taika reikalinga, 
jeigu žmonės negali susisiekti, pasikeisti mintimis ir pa
sikeisti prekėmis? Kuriam galui reikalinga taika, jeigu 
prie gėdos sienos žmonės ir toliau bus šaudomi? Berly
no siena buvo reikalinga karui vesti Rusai leido vokie
čiams tą gėdos sieną pastatyti, kai ryžosi sustiprinti 
šaltąjį karą. Bet šiandien Amerikon atvažiavęs Brež
nevas paskelbė, kad jis šaltąjį karą baigė. Dabar jis no
ri prekybos. Jis žino, kad karo metu prekyba neįmano
ma. Jis taip pat žino, kad sovietų valdžia karą laimėjo, 
bet taiką pralaimėjo. Visi kraštai po karo atsigavo, o 
rusai iki šios dienos nepajėgia atsigauti, nes jie visais 
atžvilgiais yra atsilikę. Jų pramonė yra atsilikusi, jų 
žmonės labai sunkiai verčiasi. . .

Brežnevas, bijodaas maišto, prižadėjo duoti žmo
nėms daugiau duonos. Sovietų Sąjunga nepajėgia pasi
gaminti pakankamai maisto. Brežnevas nori pirkti 
maistą Amerikoje, todėl jis ir prašo jam kreditų ir at
naujinti prekybą.

rūstus ir pastos kelią į Jaunąją 
Lietuvą ir pašauks Litaaaicą 
pas save. Tu, Jaunoji Lietuva, 
turėsi pasirengti naujam žy
giui, kad audringų vandenynų 
dievai būtų patenkinti Tavo 
pastangomis, ryžiu ir nekvies
tų Tavęs į Didįjį Teismą. Li- 
tuanicos sūnų dvasia ir įkvė
pia juos naujiems žygiams.

Lituanicos pralaimėjimas ir 
nugrimzdimas į Atlanto van

denyno gelmes tegul auklėja 
jaunųjų lietuvių atkaklumą ir 
ryžtą, kad sparnuotas lietuvis 
nugalėtų klastingąjį Atlantą 
Lietuvos garbei. Tad šį savo 
skridimą aukojame Tau, Jau
noji Lietuva. Tą didįjį bandy
mą pradėsime tikėdamiesi Dan 
gaus palaimos. Stepas Darius 
Stasys Girėnas.

Abu lakūnai, nors ir kilę iš 
Lietuvos, bet užaugę Ameriko
je. Pirmojo pasaulinio karo 
metu Darius tarnavo Ameri
kos kariuomenėje iš kurios 
1919 m. balandžio men. garbin
gai atleistas, grįžo į Ameriką 
pas savuosius, čia pradeda or
ganizuoti lietuvių legioną, kad 
Lietuvoje padėtų nelygioje ko
voje sunkiai kovojantiems lie
tuviams dėl savo laisvės.

1920 m. Darius, kaip sava
noris kūrėjas, stoja į Lietuvos 
karo mokyklos ketvirtąją lai
dą. Karo mokykloje teko susi
durti su Darium ir šių eilučių 
autoriui. Nustebintas buvau 
tuo, kad Darius, išaugęs Ame
rikoje nors ir žemaitiška tar
me kalbėjo lietuviškai.

Baigęs Lietuvos karo mo
kyklą, Darius stoja Lietuvos 
karo aviacijon ir baigęs mix 
kymą paskiriamas lakūnu tre
čioj on kovos eskadrilėn ir da
lyvauja kovose su lenkais. Sa
vo motinai Darius rašė: Lietu
voje visi puikūs vyrai, dirbu, 
mokausi ir noriu būti naudin
gas Lietuvai. Savo draugams 
Amerikoje rašė; Mes visi di
džiuojamės, kad esame tikri 
Lietuvos sūnūs. S. Dariui nie
kuomet nettrūko nei darbo, 
nei naujų idėjų. Būdamas ka-’' 
ro aviacijoje, jis mato, kad ka
ro aviacijai labai reikalingi re
zervai. Darius vienas iš pirmų
jų pradeda organizuoti Lietu
vos Aero klubą, kad padėtų 
parengti karo aviacijai reikal- 
lingų rezervų. Dariaus ir kitų 
karo lakūnų pastangomis 1927 
m. gegužės mėn. 1 d. Aero klu
bas tampa realybe.

Darbo ir nenuilstamos veik
los sūkuriuose Dariui įstringa 
mintis iš New Yorko į Kauną. 
Sumanymui įvykdyti Darius 
gauna iš karo aviacijos neri
botam laikui atostogas į 
Ameriką. Amerikoje savo su

aą lietuvį Stasį Girėną. Abiem 
kyla klausimas kaip įsigyti lėk
tuvui lėšų Rengdami aviaci
jos dienas ir vesdami propa
gandą dėl skridimo reikalin
gumo , iš skridimo rėmėjų su
rinko 160.000 litų aukų. Už 
tuos pinigus nupirko vienspar
nį Berlanca tipo su vienu 220 
a. j. motoru Wright firmos. 
Lėktuve įtaisė keturis bakus 
benzinui sparnuose ir du ba
kus liemenyje. Tačiau pavo
jui atsiradus, tuos bakus gali
ma buvo ištuštinti per vieną 
minutę, kad tokiu būdu lėk
tuvas galėtų kurį laiką laikytis 
virš vandens. Apskaičiuota, 
kad į bakus reikės pripilti 2040 
galonų benzino .ir 80 kvortų 
alyvos. Pakrautas lėktuvas ga
li sverti ne daugiau kaip 3205 
kg. Viską atlikus, lėktuvas nu
dažytas oranžine spalva ir pa
vadintas Lituanica.

Skridimą visiškai parengus, 
atsisveikinimui Darius parašė 
P. Jurgėlai labai jautri] laišką, 
kurį tariu esant naudinga pa
skelbti ir Naujienų skaityto
jams.

“Mielas tautieti, rašo Darius, 
Dažnai atsimink, kad Litua
nicos skridimas ženklina tau
tai kelią per kliūtis į Lietuvos 
laimę. Kelk galvą ir širdį aukš
tyn ir klausykis, kaip Litua
nicos propeleris dūzgia Jauno
sios Lietuvos sūnums ir duk
terims. Tegul tas ūžesys būna 
kiekvieno lietuvio išgirstas. 
Tegul jis gaivina ir stiprina 
lietuvybės dvasią. Tegul lietu
vybės propeleris nuolat galin
gai sukasi kiekvieno lietuvio ir 

! lietuvės širdyje ir kelia juos 
žygių padangėn”.

Lituanica turėjo pasiekti 
Kauną liepos 17 d. maždaug 
pietų metu. Tačiau tą pačią 
dieną apie pietus lietuvių tau
tą nusiaubė neapsakomas skaus 
mas. Gauta žinia, kad prie 
Lietuvos, Rytprūsiuose, prie 
Soldino miestelio žuvo Litua
nica ir jos lakūnai.

Vokiečių įstaigos, gavusios 
žinią apie Lituanicos likimą, 
įvykio vieton pasiuntė specia
lią tyrimo komisiją. Iš Lietu
vos taip pat atvyko įvykio vie
ton speciali komisija. Be to, 
paskiriems Lietuvos piliečiams 
vokiečiai netrukdė vykti į Sol
diną. Svarbiausiu nelaimingo 
įvykio liudininku buvo miške
lio pakraštyje kiek aukščiau 
iškilusi nulaužta pušaitė. Toje 
vietoje nukritusi Lituanica po 
savo laužu palaidojo abu lakū
nus. Netoli įvykio vietos gy
venantieji vokiečiai pasakojo, 
kad jie girdėjo lėktuvo motoro 
ūžfesį ir matė numetant žemėn 
šviečiamą raketą. Praslinkus

i tuvos komisijos atstovai manė 
kad Lituanicos lėktuvo moto
ras buvo bepradędąs šlubuoti 
ir todėl buvo metamos raketos, 
ieškant tinkamos vietos nusi
leisti. Jeigu Lituanica būtų 
praskridusi toliau, atseit, ato
kiau nuo nulaužtos pušelės, 
atrodo, kad būų išvengta tos 
didžiulės nelaimės.. Nesant 
tinkamo apšvietimo, naktį At
skirti miškelį nuo žaliuojan
čios pievos gana sunku. Aukš
čio rodyklė irgi gali būti ne vi
sai tiksli ir visai natūralu, kad 
praskridus nuo New Yorko iki 
Soldino altimetras gali rodyti 
ne visai tiksliai.

Dariaus ir Girėno tragiškos 
mirties proga liepos mėn. 17 d. 
noriu priminti šauliams, kad 
Darius buvo šaulys ir dalyva
vo Klaipėdos atvadavime.

Bevartydamas Naujienų pus
lapius aptikau paskelbtus ke
lis straipsnius: “Ko trūksta 
mūsų jaunimui”. Atsakymas 
būtų lyg ir labai trumpas. Lie
tuvių jaunimui trūksta Dariaus 
ir Girėno testamente išreikštos 
dvasios, kuri perduodama iš 
kartos į kartą. Kai lietuvių 
jaunimo širdyse atsiras senes- 
niųj ųkartų įkvėpta Dariaus 
Girėno dvasia, jaunimo pro
blemos savaime išsispręs.

J. KRYGERIS

CHICAGO. — Pasižymėjęs 
negrų organizavimu kun. Jesse 
Jackson, organizacijos Opera
tion PUSH (Push reiškia žmo
nių sąjunga žmonijai gelbėti) 
prezidentas, Chicagoje vyks
tančioje PUSH konvencijoje 
pranešė apie naujai įsteigtą 
“Koaliciją už Darbus ir Eko
nominį Teisingumą”, į kurią 
įsijungusios daugiau kaip 25 
darbo, civilinių teisių ir reli
ginių organizacijų. Koalicijos 
tikslus “baigti nedarbą” kylan
čias maisto kainas ir kitas eko
nomines problemas”. Eilėje 
kitų organizacijų į šią koalici
ją įstojusios ir kelios darbo uni
jos, jų tarpe UEW (Jungtinė 
elektros darbininkų unija), 
Amalgamated- Clothing Wor
kers (siuvyklų darbininkai), 
Amalgamated Meat Cutters 
(mėsininkai) ir UAW (United 
Auto Worker's).

MANTAS AUKŠTUOLIS

NERIJOS “STEBUKLAS”
1.
Klaipėdos krašte buvo tiek laiškanešių, 

kad jie kasdien išnešiodavo laiškus po visą 
kraštą. Tokiu būdu įteikti kvietimus buvo 
lengva įvykdyti.

Ta proga aš paprašiau karininką, kad 
jis įkalbėtų savo viršininkus padaryti pa- 
tikrininą Klaipėdos pulko įguloj, ar jis yra 
pasiruošęs, reikalui esant, užimti poziciją 
kovai ir per kiek laiko pulkas tai galėtų at
likti '?

Aš buvau tikras, kad šiame pulke, o 
gal ir kituose, tinkamo kariško pasiruo
šimo nebuvo.

Karininkas padėkojęs už greitą mobili
zacijos planą išvyko į Kauną.

Gal po savaitės jis vėl pas mane atvyko 
ir papasakojo, kad patikrinus Klaipėdos 
pulko kariškos parengties būvį, rasta di
delė netvarka. Beveik nė vienas lauko te
lefonas neveikė, išvykus į kovą ryšiams 
sudaryti ir t. t.

Jis skubėjo su komisija, su kuria buvo 
atvykęs iš generalinio štabo.

Nėra abejonės, kad ir kituose pulkuose 
nebuvo geriau. Tai vadovybės kaltė. Pir
miausia šlalx> viršininko, kuris užuot 
nuolatos tikrinęs pulkus ir daręs su jais 
dažnus bandymus užimti vieną ar kitą vie

tovę,' žiūrėjo į tai pro pirštus ir nesirūpino, 
kad pulkai būtų nuolat parengties būvyje. 
Taip turėtų būti prižiūrima ir lavinama ka
riuomenė. O ypač tada, kai iš visų pusių 
yra karo pavojus. Bet vietoj to štabo virši
ninkas Raštikis rašydavo straipsnius, kad 
jo alga mažesnė, negu Kauno miesto bur
mistro. Nuo to laiko Raštikis nustojo tau
tos pagarbos ir pasitikėjimo. Ir aš nenu
stebau, kad jis nuvykęs į Maskvą, kai bu
vo sprendžiama būti ar žūti, užuot gynęs 
tautos reikalus, kaip naivus žurnalistėlis 
žiopsojo į Kremliaus odines kėdes, kurias 
jis pats savo atsiminimuose aprašė. Tad ir 
nenuostabu, kad toks generolas posėdyje 
pas prezidentą balsavo ginklu nesipriešinti 
prieš bolševikų invaziją. Paprastas dzūkų 
partizanas būtų garbingiau, drąsiau ir kil
niau pasielgęs...

KOVOKI

Nors Klaipėdos krašte mes turėjom sa
vo gubernatorių, komendantą ir pulko įgu
lą, bet vokiečiai, nuolat drąsinami hitle
rininkų iš Vokietijos, vis darėsi įžūlesni ir 
kiekviena proga žeminamai kalbėjo apie 
mūsų tautą ir valdžią.

Su keliais savo artimaisiais sugalvojau 
įsteigti slaptą organizaciją (šį sumanymą 
džfvė vienas karinihkas J. J., mano drau
gas), kurią pavadinome: Lietuvos Pajū
rio Kovotojai. Su šūkiu: Kovok! Keista 
buvo ta organizacija. Mes neturėjom nė 
vieno ginklo, bet su ja daug ką galėjom

pakreipti mūsų pusėn. Pavyzdžiui direk
torijos pirmininkas Schreiberis, smarkus 
vokietis, kiekviena proga neigiamai atsi
liepdavo apie Lietuvą. Mes jam parašėm 
slaptą laišką, kad jo elgsena nesiderina su 
Lietuvai priklausančio krašto interesais ir, 
jeigu jis nenustos taip netinkamai elgtis, 
jis sulauks bausmės. Po kelių dienų jis 
viešai per vokiečių laikraščius pasiteisino, 
kad jis esąs lojalus Lietuvos interesams ir 
vėliau viešai daugiau mūsų tautos ir val
džios nebežemino.

Kitas atsitikimas buvo su vietiniu kle
bonu — krašto lietuviu. Jis kiekvieną kar
tą bažnyčioje per pamokslus neigiamai kal
bėjo apie lietuvius, juos peikdamas ir že
mindamas. Jis irgi gavo slaptą it griežtą 
įspėjimą: kad jeigu jis nenustos niekinęs 
Lietuvos, bus išvežtas į jūrą ir paskandin
tas. .. Matyt, nujausdamas kad toj orga
nizacijoj ir aš buvau, atėjo teisidtri ir ma
no akivaizdoj mėgino lietuvianis daryti 
priekaištus. Mes žiauriai susikirtom. Aš 
jam, tiesiai žiūrėdamas į akis, pasakiau:

— Jūs elgiatės ne taip, kaip žmogus 
prūsų kilmės, bet kaip išsigimęs kryžiuo
čių pataikūnas, kuris žemina mūsų protė
vius ir tuo pats save. Taip nedera lietuviui 
— prūsui elgtis.

Jis nurimo, nulenkė galvų ir kiek pa
laukęs išėjo. Ir ką gi? Jis daugiau nebeže
mino lietuvių bažnyčioj per pamokslus. . .

Praamžiau! Tas vargšas kryžiuočių 
nudvasintas prūsas. Atrodė neįsivaizduo

jamai keistas ir nenormalus. Jo stotas bu
vo linktelėjęs, lyg jį slėgtų, nematomas 
svoris. Visa jo būtybė lyg buvo padalyta į 
tris dalis, kurios viena kitos neapkentė ir 
viena nuo kitos ketino nutolti, čia jis mė
gino lietuvius peikti, čia jo sąmonė jam 
sakė, kad jis neteisus — nes jis ir pats yra 
lietuvis. Čia vėl materialinis apskaičiavi
mas jam kuždėjo, kad geriau palikti kle
bonu ir pataikauti vokiečiams. Jis blaškė
si, drebėjo ir pats nežinojo, ką sako. Bet 
kilmės maža kibirkštėlė dar nebuvo visai 
užgesusi. Jeigu jis tik būtų galėjęs pasi
justi laisvas ir būti tikras, kad kryžiuočių 
palikuonys materialiai jam nereikalingi 
ir kad jam negresia iš jų pusės pavojus, jis 
būtų tapęs kitas žmogus. Tam reikėjo kitų 
sąlygų. Reikėjo jėgos, kuri būtų užgniau
žusi kryžiuočių įkaltą krikščionių dvasinės 
inkvizicijos baimę, ugnim, kardu ir auk
su. .. Kas labai keista, šis klebonas buvo 
labai panašus į kunigą Dogilį.

Dažnai prisimindamas tą nukamuotą 
žmogų, kurs buvo lyg pamišėlių rankomis 
suglamžytas, aš visuomet svarsčiau, kokia 
jėga galėtu tokius dvasintus vergus išva
duoti?... O yra tokia jėga!

PASKUTINE lietuviV JAUNIMO 
ŠVENTE: KLAIPĖDOJ

Jau Mironui pirmininkaujant, buvo 
suruošta lietuvių jaunimo sporto šventė 
Klaipėdoje. Mergaitės tautiniais rūbais, 
jaunalietuviui uniformuoti nepaprastai
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gražiai derinosi. Sportininkų pasirody
mas ir bendri mergaičių ir berniukų tau
tiniai šokiai buvo atlikti puikiausiai. Net 
ir pradžios mokyklų jaunikliai visus ža
vėjo.

Deja, visų nuotaika jau buvo prislėgta. 
Mat buvo juntama artėjanti Hitleriokry- 
žiuotiška letena. Netoliese esamoj vokie
čių turnyro vietoj įžūlūs vokiečiai, neva 
darydami pratimus, tyčia visą laiką šaudė, 
kai vyko mūsų sporto šventė, ir kažkaip 
visi jautėsi nejaukiai. Bet tai buvo mūsų 
vyriausybės kaltė, nedrąsa ir savęs neger
bimas. Galima buvo tuos vokiečių šaudy
mo pratimus tą dieną uždrausti.

Aš priėjęs prie Mirono, norėjau pasidi
džiuoti Klaipėdos jaunimo gerai paruošta 
sporto švente, tariau:

— Matote, pone pirmininke, kokia pui
ki sporto šventė lietuvių jaunimo Klaipė
me. — O jis atsakė:

— Mūsų sporto šventės melu vokiečiai 
šaudo.

Aš rimtai pažiūrėjau į Mironą ir pasa
kiau:

— Jeigu aš būčiau šiuo metu Lietuvos 
vyriausybės pirmininku, tai jie nešau
dytų. -

Su šiais žodžiais mūsą basikalbėjimas 
nenutrūko.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
“NAUJIKM AS"
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•*♦9 So. Pul**kj gd. {Crawford 

Madini ąuU^ino). T.Ų LU 5-HH 
Antra* ofisas —

8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE. IL. Tai. 599-0500 

Pnuna ligotum pagal susitarimą. 
*ci aęaumepuą AiiiiwuiU 474-4012

DR. L K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA

Telef. 8954583
Pox Valley Medical Center 

•80 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

WES I Jiu STKEEI 
UtiMa; rtLnuocK 4-OMY
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Ui'liU valaiWuo;

.ui uattiftilĮajs ir KeCViTiaO. 1—7 vex, 
sixirai.’ AUo 1—o. Uec.

it uxui ąugicaru. 
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OR. W. iiJlh - illlHAi 
a*usž:ku^ atu mUFcku uiwva 
^IrtfcKULwUlNS LHiRURGlJA

Ktozae Ays., WA >za/D

valandos pagal ąusitąrimą. Jei neąv 
%Ti ^pji 'gxamnmlCMi 3-DUU1.

DK. NINA KRAIKEI- 
iUilAUCEUUNAITE 

aKUiėRUa IK MQTfeKv mGOS 
iUZ 5g. KfeDXlfc AVt, 

Uįftt.
Neauuieptu — ixamDiuu

V 1-U2Z5. 
valandos pagal susitarimą.

Ofisą uJ7Ke 4-U18 arba RE 7-5700 
xszidencijos: PR 6-5801

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
Z4o4 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKA5
QPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

Vai pagal susitarimą. Uždaryta tree.

IL IEONAS SJEIBŲTI? 
inkstų, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofisp telef.: 776-2880 
Naujas rez. tetef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 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 ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiw fekf.: HEmlock 4-2123 

R arid. tejMu Gibson 1-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Aceh Supports) ir t L

Vai ? p—4 ir 6—8. šeštadieniais 0—1.
2Š5O West <3rd SL, ęhieago, UI. 60629 

Te(ef.: PRpspęct 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

naujienas

Liudą Bigelięnę palaidojus
Liepos 25 dieną palydėjome 

į Lietuvių Tautines Kapines Či
kagoje a. a. Liudų Bigelienę 
(Kaustytę), mirusią auto ka
tastrofos vietoje po sekurJd^ 
trukusių fizinių kančių. Liu
da ir jos vyras Vincas Bigeliai 
važiavo atostogų į Kanadą pas 
gimines. Deja, likimas lėmė, 
kad Liuda išvyko amžinų atos
togų, o jos vyras buvo sunkiai 
sužeistas.

Liuda Lietuvoje buvo išėju
si teisės mokslus ir visą gyve
nimą reiškėsi aktyviai lietuvių 
visuomeniniame gyvenime. Ci- 
ceroje ji veikė Lietuvių Bend
ruomenės valdyboje, Lituanis
tinės mokyklos komitete, Lie
tuvių Respublikonų Lygoje, 
skautų ir kitose organizacijo
se. Visuomeninėje veikloje 
aukojosi savo darbu, pinigais 
ir visa savo energija. Savo 
dukrąJūratę ir sūnų Ramūną

GRADINSKAS
ŠIANDIE PIRKSI

ORO VĖSINTUVĄ,
ŠIANDIE GAUSI

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
i

GĖLĖS VISOMS PKOGOMS
BEVERLY HILLS GeLINYČIA 

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

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdiauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th Pl. WAibrook 5-8063

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

pių. papuošimui ir sezoninės 
■ kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. 516-1220

MOVING
Apdraustas perkrąustymas 

iš įvairiy atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

SOPHIE 8ARCUSI
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. AL

i Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-, 
j dienio iki penktadienio 11—12;

sek- 
val.

vai. ryto. — šeštadienį ir 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE,

CHICAGO, ILL. 60629

Bigeliai gražiai išauklėjo ir iš
leido į aukštuosius mokslus — 
abu vaikai įgijo magistro laip- Ud77ų

Antanu pradėjova vien^ bendru 
gyvenimą. Rodos, nė pagalvot; 
nespėta kai kartu paaiekevą

mus.
Laidotuvių išvakarėse di

džiai prasmingą atsisveikini-

Iš TAMPOS wuvmu KAIMELIO
Nuoiirdvs ę»4ių Qnutes ir Ąntano Viliv

I

Jau penkios dešimtys mętų

mo kalb^ pasakė pulk. Jonas lygią skaitiinę. Ne lėtai’ ir 
Švedas, Cicero L. B. vicepirm., ne mouotonįikai tas pusės šim- 
O maldas už velionės sielą at- |q metų skaičius praslinko, o šute 
kalbėjo Šv. Antano parapijos liais prašolę0j niekados neatli-. Iri A"* L » 1 C? A m-’*. 1 v Iv . ■ -Z _klebonas kun. Stankevičius ir 
kun. Dr. Juška, Lit. Mok. Di
rektorius. Laidotuvių dieną 
velionė buvo nulydėta į Šv. An
tano Bažnyčią, kur kun. Dr. 
Juška atlaikė gedulingas mi
šias ir pasakė labai prasmingą 
kalbą — pamokslą. Į kapines 
velionę palydėjo kun. Petras 
Patlaba ir apie 150 gimimų, 
draugi) bei pažįstamų. Paly
doje dalyvavo apie 50 automo
bilių. Kapinėse kun. Patlaba 
atliko laidotuvių ceremonijas 
ir pasakė patriotinio turinio pa
mokslą. Buvo sugiedota gies
mė “Marija, Marija’’ ir Lietu
vos himnas. Ašaros riedėjo iš 
giminių ir dalyvių akių. Po lai
dotuvių dalyviai buvo pakvies
ti į Šarkos restoraną pietų.

Ilsėkis, mieloji Liuda, ramy
bėje. Lengva ar sunki tau bus 
Amerikos žemelė, mes neži
nome. Tačiau tu čia mirti ne
norėjai ir kartu su mumis tikė
jai, kad tavo palaikus priglaus 
mieloji gimtosios Lietuvos že
melė. Mes prideramą pagarbą 
tau atidavėme. Mes sieksime 
įvykdyti tavo Iroškiinus ir puo- 
slėsime tavo idealus. J.-V.

ko laisvo laiko patinginiauti nei 
ikvaliai išsimiegoti.

Pradžioje mūsų šeimyninio gy
venimo įsijungėme įvisuomeni- 
nių ir kultūrinių organizacijų 
veiklą. Antanui rūpėjo draugijų, 
choras ir spaudos išsilaikymas, 
visokių komisijų ir komitetų 
posėdžiai. Tai buvo gyviausio 
lietuviško veikimo gadynė, kur 
reikėjo pašvęsti žymiausią dalį 
nuo darbų fabrikuose atliekamo 
laisvo laiko.

Linksma ir malonu dabar pri
siminti jaunystę ir susikurto 
šeimyninio depresija, kuri nusi- 
šeimyninio gyveninio pradžią. 
Bet užėjo depresija, kuri nusi
nešė ir mudviejų su Antanu sun
kiu darbu sutaupytas atsargas, 
keletą metų labai ekonomiškai 
Teko smarkiai susipausti ir 
pragyventi, kol naujai galėjome 
atkusti.

J. DAGYS
Medžio skulptura

"NAUJIENOS1 KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Po šešių vedybinio gyvenimo 
metų susilaukėva sveiko gražaus 
sūnelio Eugenijaus. Tik trum
pam laikui pasitraukiau iš dar
bo fabrike — reikėjo sūnų auk
lėti. Be motinystės pareigų tu
rėjau didelį patraukimą rašinė
ti j savo laikrašti, kuriuo iš pat 
pradžių pasirinkau “Naujienas”, 
kurių vyriausias redaktorius Dr. 
Grigaitis mane Įtraukė į gar
bingą šio dienraščio bendradar
bių šeimą. Toje šeimoje pasili
kau iki šiai dienai.

Išgyvenę Chicągpję. kol sūnus 
paaugo ir baigė pradžios mo
kyklą ir darbu fabrikuose kiek 
susitaupę išsikėlėme Į netolimą 
miestelį Lake Zurich, III., kur 
pradėjom versianti ir. sūnų leis
ti i aukštesnius mokslus. Įšsi- 

i vystė Antrasis Pąsaųlinis karas, 
Antano sveikatą., pradėjo, silpnė- 

l ti, teko išvystytą, verslą keisti 
Į mažesnį, tad sūnų išleidę Į Brad
ley universitetą Peoria, Ui., par
davę savo biznį išsikėlėm prie 
Slocum Lake, kur įsigijome ben- 

; drų reikmenų (generalinę) krau- 
i tuvę, prekiaudami nuo adatos 
i iki minkštų ir kietų gėrimų, už- 
■ kandžių, šviežios ir rūkytos mė- 
:sos ir visko, kuo žmogus dūšią 
kūne palaiko.

Antano sveikatai visai sušlu
bavus perkėlėm į mieląją šiltą
ją Floridą ir čia pasiliekame iki 
savo amžiaus kelionės galo. Jau 
virš 20 metų kaip gyvename Lie
tuvių Kaimelyje, -pradėdami vėl 
naują gyvenimą, čia mudviejų 
auksiniai gyvenimo metai, auk
sinė gyvenimo sukaktis ir auk-

sini« jubiliejus, gyvu auksu pel
nytas, su linkėjimais iŠ daugy
bės draugų ir artimųjų .iš arti 
irtoli. Visięms abiejų vardu ta
riu nuoširdžiausią ačiū, ačiū ir 
ačiū! Tię širdingi sveikinimai 
ir linkėjimai auksiniais skam
baliukais papuošti, mudum yra 
už auksą brangesni.

Didelis ačiū giminaičiams — 
seserėčiai Ąldopai ir jos vyrui 
Edvardui, Edvardo sesutei Hen- 
rieteai ir motinėlei Mrs. Rybąr. 
Jie savo namuose suruošė mu
dviejų su Antanu auksipių su- 
kakttfrių pagerbimo puotą su 
daugybėmis dovanų^

Ačiū mūsų sūnui Eugenijui 
ir jo. žmonai Carol Ann, kųrię at
skrido specialiai iš. tolimos Ka
lifornijos su vertingomis dova
nomis dėl mudviejų, linkėdami 
pasiekti deimantinio kalno. Kaip 
ten bebūtų su tuo deimantiniu, 
bet laimingai -pasiekus aukšti
nio, kalno gal tikrai reiks ir- dei
mantinio siekti kad ir ratukais 
ar ramsčiais pasiremiant, bet 
tikriausiai pasistiprinant “Z. 
D. A. C.” vitaminais kuriuos ge
rasis daktaras Adomavičius pa
tarė visuomet vartoti. Ačiū jam!

Iki pasimatymo deimantinia
me kalne!

Qpųtė ir Antanas Viliai, 
Tampa, Fįorįdą

Dr. Kvęng tik pf*®! 
tofaįitįrtenva

Plačiai pagarsėjęs savo drą
sia Romos katalikų bažnyčios 
kritika šveicaras teologas, Tue- 
hingeno universiteto teol. pro
fesorius kun. Hans Kueng pa
reiškė, kad jis jokių būdu nėra 
prieš popiežių Paulių, o, tik prieš 
jo “neklaidingumo, dogmą ir 
prięš popiežių institucijos ab-: 
soliutų totalitarizmą ir autori
tarizmą”. Kueng pareiškė, kad 
jis- atmeta Vatikano reikalavi
mą pripažinti popiežiaus neklai
dingumą ir nekeliaus į ftomą 
save teisinti. Jei būsiąs eksko
munikuotas, jis tačiau ir toliau 
eisiąs savo pareigas (“už bažny
čios sienų”) .‘Jo tikslas ęsąs “nū? 
mitologinti” bažnyčią. Popie? 
žiąus neklaidingumą dogma bu
vo priimta pirmąjąmę Bažny-. 
čios suyažiaviine, įvykusiame 
Vatikane 1870. metais, ir nuo tų 
metų tebesitęsia nesantaiką baž
nyčioje.

Dr. Kueng pasakė, kad Vati
kanas tebevartoja senąją inkvi
zicijos praktiką. “Aš visada no
rėjau vykti į Romą, bet tik pa? 
doriomis sąlygomis, o ne kąip 
kaltinamasis, neturintis teisės 
susipažinti su kaltinimais, pasi
rinkti savo gynėją ir eventua
liai kelti apeliaciją.

your
|žART FUNdV 
ifielp your HEAPT

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI «NAUJIENAS*

i RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
kokią

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 Čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate
J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

1

j

METAI, gražiai įrišta, 592 psl. 
gražiai įrišta. 464 psl. ___ ___

$6.00
$6.00

Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI
K. Bielinis, DIENOJANT,
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl. ____ __ __ _________ _ _________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — S3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., įrišta — $3,00, minkš 

tais viršeliais — _______ 1__________________
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. '■...... .......*.... ....... ....... 1_______ 1__ .2_______
Juozas LiOdžius, RAŠTAI, 250 psl. ------------------------------
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

ss pst ....................................... ______ ZLH2__
Janina Narūne, TRYS IR rIENA, jaunystės atsiminimau 

170 pst ..... ._________________________ ______
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai ................ _____ 1__________________.... 

NAUJIENOS,

$7.50

$2.00
$2.00
$5.50

$3.00

$1.00

$3.00

1739 S. Halsted St., Chicago, BL 60608. — TeL HA 1-6100

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!, 
i Prof. Vaclovo Biržiškos Ltofuviikv Knygy Isterija* yra **

veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuvišku knygų kelias- 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu: 

NAUJIENOS, 1739 S. HaĮstęd Streep Chicago, TIL 60608.

y

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

PfsipcieŠinkitf vtkMui* o jis bėgs nuo Jok 4:7.

_ i _ • • o

Jei grieštai atmetame visokius gundymus, kai stipriname savo cha
rakterį nę tik tam kartui, bęt ir kituose gundymuose mes būsime stipres
ni; ir taip darydami mes ardome Priešininko sumanymus, kursai, patėmy- 
jes mūsų pastovumą ir griežtumą, gerai žino, kad jam nieko negelbės per
statyti tą dalyką tvirto ir pastovaus būdo žmogui; bet jeigu mes vieną syk 
pasiduodame šėtono gundymams, tada galime tikėtis, kad mūsų Priešinin
kas stengsis ir kitą syk pasiūlyti mums savo paprastus gundymus, ir tada 
būsimę pavojuje; nes Apaštalas sako kad velnias yra labai buklus priga
vikas, ir “mums nėra nežinomi jo ismislai”. Tuojau atliktas ir tikras pa
klusnumas Viešpaties Žodžiams ir jo Dvasiai yra vienas ir saugiausias bū
das “hroliąms”.

Kristų# pasakė, kad Įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji Krikščioniui reikalinga tikroji Kris' 
taus bažnyčia, I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: E Zavist, 3715 W. 66th SU Chicago, Illinois 60629

f V. RAITO TYRINtTOJAI 
IKIIIIIEIIIilIlIlIlllIliaillllllllllllll

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDQTUVIU DĮBĘKTORIAĮ:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 

1605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.? YArds 7-1741 - 1742

• r

4350,-44 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MOįJEKĄlSKUS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

iR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARIAI: , 
Chicagos 
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, DL Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDiAHNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WES'I' 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

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

QARSINKITfiS NAUJIENOSE
S MAJJlBNaa.XRKAaC'KlI.L --mmtgBAK AV6ŪST rim"



LB MARQUETTE PARKO APYLINKĖJE
Dabartinė LB Marquette 

Parku apylinkės valdTyba Į'dar
bą atėjo dar neseniai, tačiau 
jos nuveiktus darbus jau ėika- 
giškiai lietuviai mato.

Kovo 1 d. buvo iš buvusio 
apylinkės valdybos pirminin
ko F. Valinsko perimtas turtas. 
Pasigesta sąrašų, kurie buvo 
reikalingi .JAV LB Tarybos ir 
PLB Seimo rinkimams. l)ė to 
valdyba skubėjo tokius sąra
šus sudaryti, juos laiku įteik
dama Apylinkės Rinkinių Ko
misijai. Darbas buvo sunkus, 
nes ne taip jau lengva iš šlu
buojančių kartotekų atrinkti, 
čia labai stipriai pasidarbavo 
A. Ūselis ir St. Grigaravičius.

Artėjo mokslo metų pagaiga. 
Valdyba tarėsi su apylinkės ri
bose veikiančiomis lietuviško
mis mokslo įstaigomis. Susita
rė nupirkti Kristijono Donelai
čio mokyklos abiturientams K. 
Ališausko knygą “Kovos dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės”. 
Marquette Parko Lituanistinei 
mokyklai nupirkta poeto K. 
Rradūno “Donelaičio kapas”. 
Kad nereikėtų per daug imti 
pinigų iš kasos, pirm. J. Vai-' 
čiūnas surinko pinigus knygai 
“Kovos dėl Lietuvos Nepriklau
somybės” pirkti. Pasitarus su 
kun. Trakiu, “Tėviškės” para
pijos klebonu, paaiškėjo, kad 
t‘ų sekmadieninei mokyklai pa- 

amos nereikia. Tačiau valdy
ta rudenį skirs tam tikrą pini- 

jgų sumą ir jų parapijos sekma
dieninei mokyklai, ir Monte- 
sori Vaiku Namams. V

Į veiklos planą įrašytas Ka
lantos ir kitų susideginusių mi
nėjimas per Rudžių Radijo Fo
rumą buvo įvykdytas. Suorga-

LB Tarybos ir PLB Seimo 
rinkimuose, būstinėje, valdy- 
jbos nariai rinko solidarumo 
lįnašus.

Genocido paroda, mielai pri
tarus parapijos klebonui kun. 
A. Zakarauskui, buvo išstaty
ta birželinių įvykiu proga. Bir
želinių įvykių minėjimas buvo 
ruošiamas kartu su Čikagos 
Lietuvių Taryba, tačiau vyk
domieji darbai buvo vykdami 
atskirai: minėjimas Jaunimo 
Centre organizuotas Tarybos, 
o paroda LB Marquette Parko 
Apylinkės Valdybos.

Genocido Paroda buvo tik 
trumpai paminėta vietinėje 
amerikiečių spaudoje, nors 
buvo nusiųsti platesni aprašy
mai su nuotraukomis. Tuo bu
vo pasirūpinusi Jūratė Jasai
ty tė.

Daug amerikonų apie paro
dą sužinojo iš parapijos biule
tenio. Klebonas A. Zakaraus
kas sudėjo biuletenin abiem 
kalbom ilgesnius pranešimus. 
Parodą aplankė npie 850 žmo
nių, jų tarpe apie 300 ameri
kiečių, kurie buvo supažindin
ti su lietuvių tautos tragedija ir 
su komunizmo grėsme apskri
tai. Labai stipriai Genocido 
Parodos reikalą rėmė parapi
jos asistentas kan. Vac. Zaka
rauskas, visur, kiek galėda
mas, pagelbėdamas., -

Šiandien valdyba plečia sa
vo darbus. Valdybos atstovai 
(J. Vaičiūnas,pirm., Gr. Gied
raitienė, K. Januška ir A. Ūse
lis) lankėsi pas parapijos kle
boną A. Zakarauską ir susita
rė, kad šalia stiebo parapijos 
kieme, kur progomis yra iška
binama šio krašto vėliava, bus 
pastatytas kitas stiebas, kuria-

nizavo valdybos vicepirm. Ju-; me plevėsuos lietuviška tri

Paskutiniame priešatostogi- 
niame valdybos posėdyje daly
vavo pirm. J. Vaičiūno pakvies
tas gen. M. Rėklaitis. Jis pra
nešė, jog vyresnio amžiaus 
pensininkai lietuviai dažnai 
nežino, kad gali gauti papil- 
domospiniginės paramos. Jis, 
Rėklaitis, tuo gali pasirūpinti. 
Reikėtų prie apylinkės valdy
bos sudaryti socialinių reika
lų komisiją, kuri registruotų 
apylinkėje gyvenančius pensi
ninkus lietuvius, kuriems pa
galba reikalinga.

Valdyba ketina tokią komi
siją suformuoti iš seniūnų, so
lidarumo įnašų rinkėjų, kurių 
paskirtis būtų ir tokius vyres
nio amžiaus asmenis, suregis
truoti. O tuo tarpu visais rei
kalais prašoma kreiptis: M. 
Rėklaitis, tel. 778 - 2858.

Valdybai prieš akis stovi dar 
vienas darbas: rugpjūčio 25 
dieną Union Pier ruošiamas ru
deninis pobūvis lietuvių salėje 
(Petrausko). Gros Stelmoko 
orkestras, bus gera vakarienė, 
atsigaivinimai ir kita. Tokiu 
būdu sudaroma proga atosto
gautojams ir jų svečiams, ne
išskiriant nė nuolatinių gyven
tojų, dar prieš rudenį gražiai 
praleisti šeštadienio vakarą ir 
kartu paremti rengėjus, nes 
pelnas numatomas lietuviško
jo švietimo reikalams.

Tragiškai žuvo valdybos vi
cepirmininkas informacijos rei
kalams A. Stakėnas. Į jo vietą 
bus pakviestas kitas valdybos 
narys iš šalies, ne kandidatas, 
nes kandidatu nėra.

Tenka palinkėti Marquette 
Parko LB Apylinės Valdybai, 
gražiai ir energingai pradėju
siais darbus, ir toliau nenu
leisti rankų, stiprinti darbais ir

Atrodo, kad du darbininkai kelia 
sunku stiklą, bet taip nėra. Stiklius 
Paul Plank stengiasi padėti į vietą 
labai gero stiklo veidrodi, kuris ge
rai viską rodo. Geram veidrodžiui 
reikalingas labai geras stiklas, o vė
liau tenka stiklą paleisti Į sulydintą 
šviną. Švine paplūduriavęs stiklas 
įgauna nepaprastai šviesu paviršiu,

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

MALNTENANCE MAN
Person having experience with me
chanical punch presses. Electrical 
and general plant maintenance. Day 
shift. Good s arting rate. O. T. and ’ 
Ben including prolit sharing.

PARKVIEW MEADOW 
4923 W. Armitage.

COIL WINDERS — AUTOMATIC 
Experienced only. Apply:

1729 N. Winchester Ave.
ALBERTO TRANSFORMER CO. 

Call 772-7777

PLASTICS
Top pay. Part or full, Extrusion ea
sy sheet operators. Helpers 2nd and 
3rd shift. Fabricator — setup man 
— simple fixtures vac. form, die cut. 

829-6668

BENCH MACHINISTS
SHEET METAL WORKER

5 year experience. Able to read and 
lay-out from Blue prints parts for 
medium size machinery.

Clybourn-Damen area.
Phone

C. BURKHARDT
528-3401

An Equal Opportunity 
Employer.

pavyzdžiais lietuviškumą savo
ratė Jasaitytė, dalyvavo Emi
lijos Pakštaitės kanklininkės ir

spalvė. \
Su klebonu valdyba nuo pat

apylinkėje. Stebėtojas

SKELBIMAS
Kovų dėl Lietuvos nepriklau

somybės II tom oi reikalu.

I tomas, kuris apėmė lietuvių 
kovas su bolševikais ir ber
montininkais, yra jau atspaus
dintas ir baigiamas platinti. II 
tomas apims kovas su lenkais. 
Bašo prof. dr. Antanas Rukša, 
89 Augsburg, Landmarckstrs. 
12, West Germany.

Prašome ji remti literatūra, 
dokumentais, . ątsi m i ni mais
apie kovas su lenkais. Daug 
literatūros, atsiminimų, laiškų 
ir t. t., kas tik buvo surasta

MACHINE
ASSEMBLERS

5 year experience. Work from Blue 
prints on medium size machinery.

Clybourn-Damen area.
Phone

W. C. BURKHARDT
528-3401

An qual Opportunity 
Employer.

HELP WANTED FEMALE 
Darbininkių Reikia

GAL FRIDAY
A “New” growing electronics firm 
on Near South Side is looking for a 
talented young lady to handle their 
tracting and claims function plus 
various other duties in credit depart
ment. Typing, shorthand necessary. į 
Call Ernie Wollter, 376-9660.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUALFEDERALSAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SEHVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospeet 8-2233
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ?
SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnautu

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR 3RAN»BNYBfcS 

Pardavimas ir Tąsymas 
2646 WEST 69th S'fREET 

TsI.: RBpubllc 7-1941

----------

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 64rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4669
- III- ■ -'.'T- ■

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRUS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS • PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

B. Pakštas su ragu. Marquette 
Parko lietuvių šventovėje bu
vo suorganizuotos specialios 
pamaldos.

Kada valdyba pamatė, kad 
niekas neruošia didesnio susi
deginusių minėjimo (Kalantos, 
Stonio, Andriuškevičiaus), pa
sikvietė talkon LB Gage Parko 
apylinkę su L Stončiene ir pa
skubomis, per vieną savaitę,, 
buvo suorganizuotas visai Či
kagai minėjimas su pamaldo
mis Jaunimo Centre, sutrau-

pradžios labai gražiai bendra
darbiauja, lietuviškuose reika
luose randa jo pritarimą.

Savaime suprantama, stie
bo statymo išlaidas apmokės 
LB Marpuette Parko Apylin
kės valdyba. Išlaidos didelės, 
dar šiandien sunku pasakyti, 
kiek tas kainuotų, bet valdy
ba savo kasoje tiek pinigų ne
turės. Teks prašyti pagalbos iš 
lietuvių, kuriems lietuviška vė
liava turėtų rūpėti.

Valdyba paskyrė $150 spor-
kęs pilną salę žmonių. dninkų išvykai Europon.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENS 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

— Rugsėjo 4 dieną Lietuviu 
Namuose, 'Union Pier, Mich, 
ruošiamas linksmavakaris. Šo
kiams gros A. Stelmoko orkes
tras. Paįvarinimui sutiko pa
dainuoti kelis savo kūrinėlius 
Dr. Juozas Briedis. Kviečia vi
sus Juozas Bacevičius, Lietu
viu Respublikonų Sąjungos 
Marquette Parko Apygardos 
pirmininkas. (Pr.)

—Veneeuelos Lietuvių Drau
gija rengia gegužinę rugpjūčio 
5 d. 12 vai. p. p. Kay’s sode, bu
vusioj Liepos sodyboje, prieš 
Lietuvių Tautines kapines, šo
kiams gros puikus orkestras, 
veiks baras ir bus Įvairus lietu
viškas maistas. Prašome visus 
atsilankyti ir praleisti laiką 
gamtoje. Kviečia valdyba (Pr)

yra pasiųsta dr. A. Rukšai. Ži
nių niekada nebus perdaug, 
jeigu ir kiti kovų dėl Lietuvos 
nepriklausomybės dalyviai pri
sidės. Prašoma lai skubiai at
likti. Nuo paramos priklauso 
greitesnis II tomo išleidimas.

Kazys Ališauskas 
Čikaga, 1973 VII 20.

— Brighton Parko Lietuviu 
Namų Savininkų Draugija š. 
m. rugpiūčio mėn. 11 d., šeš
tadieni, 7 vai. vakaro, Petronė
lės svetainėje,.. 4500 So. Tal- 
man, šaukia visuotiną narių 
susirinkimą. Dr-jos Valdyba.

— Experienced —
SEWING MACHINE 

OPERATORS
1240 N. Homan Ave. 

3rd Floor 
Tel.: 235-6436

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIGHTON PARKE išnuomojamas 2 
kambarių butas su baldais pastogė
je už 25 dol. per savaite.

Tel. 247-5262.

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

■ ..... .. S
SIUNTINIAI I LIETUVA 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4965 Archar Ava.

J Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-55S0

A. G. AUTO REBUtDERS 
čia automobiliai išlvginemi ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininku. Kai

nos nebrangios.
351W. 63rd Street, Chicago, UI. 

TFL. — 77A.Sfi?g
GjtrhaČIov

'u. nu. Uli , . i la.BtflF. JI^U

SIUNTINIAI Į 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. 2544320

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

V. VALANTINAS
------------------  —_ , 1 . .   - 1 ■ j..................... i ----------—   
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
Pnerija ir pasakos yra vaiku m^stami ne mažiau kaip žeidimai ar 

krvkštavimai. Nauiienose galima gauti šių perlu ir žemčiūgu mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl.. teina 6 Pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 ansakymčliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1.50.

3. A. Giedrius, MURKLYS. 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota. 130 psl., $1.80.

5. Maironis JAUNOJI LIFTUVA, on^ma. 118 psl.. $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokvtoiv s-rns premi

juota knv^a. Joie originalūs an^akvmai. padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos. 186 psl., kaina 2 dot

7. Juoras švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš iu gyvenimo, svainniu ir žvgiu. Iliustruota dail. Z Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitologuos pAcmal 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuviška knyga. Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — nusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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f M HAUJIIMOC, CHICAGO 1. ILL— THURSDAY, AUGUST 2, 1973

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

--------------- —--------------------------------------------------- ------——
Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

PIrmi|ame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami ui S4.IC, o kietuose 

viršeliuose ui S6.OS.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street ChieaRO, Ulinei, 60608

. ...............  - ■ ——..........  —...... - ■ - —--r-K

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaino 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 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 » J r|f

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Monar 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pa«lų«tl:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO. ILL. K>6O1
—. . . . _ „,į--- «

Lopo 1,500 metu plyšį
VATIKANO MIESTAS. — 

Nuo praeito gegužės mėnesio 3 
iki 10 dienos Vatikane viešėjo 
oficialus koptų krikščionių pa
triarchas Aleksandrijos vysku
pas Aleksandri Shenouda III. 
Paskutinis popiežiaus ir patri
archo susitikimas bebuvo prieš 
pusantro tūkstančio metų ir po 
to Įvyko skilimas. Koptų krikš
čionių bažnyčia dabar turinti 
apie 4 milijonus narių.

Dabar Įvykusiame Pauliaus ■ 
VI ir Shenou^^ pasikalbėjime, 
kurs truko ajž^2 valandas, da
lyvavo — iš Apaštalų sosto kar
dinolas Winnebrands ir prelatas 
Moeller: iš koptų bažnyčios pu
sės dalyvavo 17 narių.

Sekančią dieną patriarchas 
Shenauda III dalyvavo pontifi- 
kalinėse mišiose, laikytose šv. 
Petro bazilikoj, kur popiežius 
Paulius Įteikė patriarchui kop
tu bažnyčios šventojo Atanazo 
relikvijas. Mišios baigtos po
piežiaus- ir patriarcho bendru 
palaiminimu.

Skilimas tarp Komos katali
kų ir koptų katalikų Įvyko 5 
šimtmetyje 451 metais), tuojau 
po Kalcedonijoje Įvykusio baž
nyčios susirinkimo. Skilimo prie
žastis buvo ta, kad nepavyko su
sitarti dėl Kristaus prigimties, 
kiek jis yra dievas ir kiek žmo-

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu ir tais«u kambarius, vonias, 
virtuves. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius. laiptus ir t. t.
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

DĖMESIO 
67—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liabilitv aodraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

M. A. š I M K U S
Pral Estate. Notarv Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai

4I0ME INSURANCE
. ... - H*.,, y

Call: Frink Zapolis j 
320814 W. 95th St. I

The iron Curtain 
Isn't soundproof.

•he cen’t come to you for the 
truth, but you can rtech her.

Free Europe does gat the 
Vuth through.
atn to Rwtio Fras Eiitodo
•ex 1998. Mt VBHUm. UY.

i

NeRA abejonių
m AUKŠTO mūras du butai — 

!5% ir 4 kambariai. Kabinetų virtu- 
! vės. Modernios vonios. Karpetai. Ga- 
zo šildvmas. Alum, langai. Geležinė 
tvora. Garažas. Tik keli blokai nuo 
parko. $17,000.

MIELAM Beverly Shores, norą blo
ku nuo kranto ir buvusios Leonardo 
kavinės, mūras ant 65’ sklypo. Du 
butai no 4 kambarius. Centralinis 
gazu šildvmas. Nuomos S300 kas mė
nesi. Taksai S356 už 1973 m. Kaina 
$21.750.

8 KAMBARIU REZIDENCIJA apie 
16 m. Didelei šeimai. Liuksus namas. 
Evergreen Parko ribose. $36,600.

LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 
71-mos ir Mozart. Kametai. Daug 
gražiu priedu. Garažas. Įrengtas beis- 
mantas. $41 000.

ARTI 52-TROS ir CALIFORNIA. 
Didelis, gerac 5 kambariu medinis su 
garažu. $18 000.

j 6 KAMBARIU OCTAGON. įrengtas 
’sausai beismantas. Apie 50' lotas. 
Garažas Arti mūsų. $23.000.

4 BUTU MŪRAS Marouette Parko 
riboje. Naujas gazu šildvmas. Nau- 
jpc garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36.000.

6 BUTU 15 M. MŪRAS. Apie $12.000 
naiamu. Maži>*taksai. I pietus nuo 
Talman banko. $81.000.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
Hnis mūras. Prie parko. Anie $16.000 
pajamų. Naujai sntvarkvtas beisman
tas. Vertą? $88 OOO ir daugiau

PALIKIMO MŪRAS atneša $4 000 
nunmns. AT^uias čRdymas. Mūro 
garažas. Kaina $18.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

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

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
natalnu. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9.420 pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

MŪRINIS BTJNGAWW 5 kambarių.

Ge£ KiliTBm^-’GrJi^iai kie-
mafe65-ta Ipilaplewood.

REALTY
2951 ' W. 63rd ST. (prie-Sacramento) 

? Tel. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. e^GOe. Tel.: VI 7*447

K. I R I N 6 IS 
CALIFORNIA SUPM 9GRVICE 
T«U«mt auto motorai, ataMzial, 

tuna-ups |r t. t.
4924 Sa. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. V| 79327




