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MAŽA' VILTIES GREIT SULAUKTI
‘ EFEKTINGOS GINKLŲ KONTROLĖS

Atstovy Rūmams įteikti 127, Senatui 45 
įstatymy projektai

WASHINGTONAS. — Informuoti stebėtojai Kongrese ir už 
kongreso susidarė nuomonė, kad tinkamo ginklams kontroliuoti 
statymo iš šio 94 Kongreso nėra ko -laukti.

Nepaisant iškalbingos re'tori- 
os, kuri pasigirsta kiekvieną 
artą, kai kokia išprotėjusi bū- 
ybė ištiesia šaudyklę Į kokj 
ukštų pareigu asmenį, kaip tai 
au du kartu atsitiko su prezi- 
entu Fordu, net optimistai pra- 
eda nuleisti rankas.
“Jei net pats prezidentas yra 

ekintamai priešingas šaudyklių 
avininkų ar šaudyklių registra-
ijai, negalite laukti ir tikėti, kad 
kongresas tokį Įstatymą primi- 
ų, kurs paskui bus vetuotas, o 
etui panaikinti nėra užtektinai 
alsų”, pareiškė “Atsakingos 
rinklų Politikos Tarybos” direk- 
orius David Steinberg.

Savo kalboje Kongresui birže- 
io 19 d. kriminalo kontrolės 
laušimu prezidentas Fordas pa- 
ėiškė, kad jis yra "nekintamai 
riešingas” namų ginklų arba 
aunamų ginklų savininkų re
gistracijai, bet jis pasiūlė už
jausti pigiųjų vad. “Saturday 
Tight Special” šaudyklių gamy- 
>ą, sustatymą ir pardavimą.

Baltųjų Rūmų spaudos sekre- 
orius Ron Nessen pasakė, kad 
>rezidento nusistatymas tebėra 
as pats —nepakeičiama bausmė 
lalėjimu visiems, kas daryda- 
nas kokį kriminalinį nusikalti- 
ną panaudoja ginklą.

Atstovų Rūmams yra Įteikti 
.27 Įstatymų sumanymai gink- 
ams kontroliuoti ir Senatui Įteik- 
i 45 sumanymai. Vieną tokį yra 
teikę senatoriai Adlai Steven
son (Ill.) ir Edward Kennedy 
(Mass.).

Atstovų Rūmų subkomisija 
ginklų klausimą devynias dienas 
svarstė šį pavasarį ir vėl pradė- 
ia svarstyti šį savaitgalį.

UŽPUOLĖ USA AMBASADĄ
PANAMA CITY. — Apie 800 

mokinių demonstruodami prieš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
karines bazes Panamos Kanalo 
zonoje antradienį užpuolė JAV 
ambasadą. Panamos nacional. 
gvardija apie 45 minutes nieko 
neveikdama stebėjo, kaip jau
nikliai mėtė į ambasadą akme
nis, išmušė 85 langus, raudonai 
nudažė ambasados vėliavos stie
bą ir medžius ir į ambasadą įme
tė keletą gazolino bombų, ku
rios tačiau nesprogo. Sužeidimų 
nei suėmimų nebuvo. Panama 
JAV kaltina delsiant atnaujinti 
1903 metais sudarytą sutartį, 
dėl kurios diskusijos tęsiasi il
giau kaip metus laiko.

HONG KONG. — Kinijos ži
nių agentūra Pekine pirmadie
nio naktį paskelbė, kad palei
džiami į laisvę Taivano (For- 
mozos) ginkluotų komandų na
riai, kurie buvo suimti Kinijos 
puolimuose tarp 1962 ir 1965 me
tų. Pranešime pasakyta, kad pa
leidžiami “visi 95 spacialus (Tai
vano) agentai ir 49 jų koman
dų nariai, dalyvavę užpuldinėji
muose laivais iš jūros pusės.

1Š VISO PASAULIO

BEIRUTAS. — Kovos tarp 
dviejų tikybinių grupių po ant
ros kautynių dienos pradėjo ap
tilti abiem šalims pareiškus no
rą laikytis paliaubų susitarimo. 
Kovų nuvargintas Beirutas nori 
tikėti, kad pagaliau paliaubos 
tarp mahometonų ir krikščionių 
susitartos mažiau kaip dviejų sa
vaičių bėgyje, bus patvaresnės.

LONDONAS. — Pirmadienio 
naktį bombos sprogimas liuksu
siniame Portman Hotel pačiame 
Londono centre, kur trys žmonės 
buvo sužeisti, sukėlė baimę, kad 
nauja partizaninė teroro kom
panija. prasideda Anglijoje. Tą 
baimę dar padidino žinios iš 
Šiaurinės Airijos, kur per vie- 
ną"dieną bombos buvo išsprog
dintos devyniuose miestuose. Du 
policininkai sužeisti sunkiai ir 
dvylika lengviau.

LANCASTER, Pa. — Meno- 
nitų bažnyčios konferencija nu
tarė nedalyvauti Amerikos 200 
metų jubiliejuje 1976 metais, 
kadangi “nacionalistinės celebra
cijos ....nesiderina su jų dvasiniu 
paveldėjimu”. Konferencijos ly
deris kun. David N. Thomas pri
minė, kad menonitų tradicija 
prieš militarizmą yra jau 450 
metų senumo ir konferencija ti
ki, jog yra svarbesnių reikalų jų 
kongregacijai veikti.

WASHINGTONAS. — Vice-
prezidentas Rockefelleris patarė 
spaudai, radijui ir TV liautis 
garsinus pasikėsinimus prieš 
prezidentą Fordą. “Liaukimės 
apie tai kalbėti”, jis patarė re
porteriams. “Liaukitės darę 
sensacijas laikraščių pirmuose 
puslapiuose ir televizijoje. Psi
chiatrai sako, kad tokie garsi
nimai kiekvieną kartą sukelia 
pusgalvius”, pasakė viceprezi
dentas.

HELSINKIS. — Ką tik praė
jusiuose rinkimuose į Suomijos 
seimą (vienų rūmų parlamentą) 
socialdemokratai neteko dviejų 
vietų, bet trys jų koalicijos part- 
nes laimėjo keturis atstovus dau
giau. Socialdemokratai, kurie 
koalicijoje su trimis kitomis par
tijomis vadovavo Suomijai nuo 
1968 metų, gavo 54 vietų daugu
mą 200 atstovų parlamente. Dau
giausiai ūkininkus atstovaujan
ti Centro partija laimėjo 4 vie
tas ir turi 49 atstovų frakciją. 
Liberalai gavo trimis atstovais 
daugiau — viso 9; švedų parti
ja vienu daugiau, viso 10 vietų. 
Komunistai ir dešinieji konser
vatoriai šiek tiek sustiprėjo, bet 
kiek — nepranešta.

ALCOA, Tenn. — Pranešama, 
kad amerikiečiai pasiekė rekor
dinį skaičių, per praeitus metus 
surinkdami ir pristatydami per
dirbimui į metalą 2.3 bilijonus 
aliumininių alaus ir kitokių gė
ralų skardinių.

šešių mėty Tammy Patterson yra labai ligota mergaitė. Ją kankina paralyžius, jos krutinės 
ląsta blogai suaugusi, jai skauda nugarą ir pūslę. Bet ji yra nepaprastai judri ir <gyva. Ji išrinkta

1975 m. Dėsi m tu k y Maršo garsinimams.

KRAŠTAS NEPAJĖGIA KONTROLIUOTI 
NARKOTIKŲ PARDAVINĖJIMO

WASHINGTON t D. C. — Vaistų administracija, ištyrinėjusi 
narkoffktT- pardavfnėjimą visame krašte, priėjo Įsitikinimo, kad 
federalinė valdžia dabartinėmis priemonėmis nepajėgia kontro
liuoti slapto narkotikų pardavinėjimo tinklo.

Gerai paruoštoje 200 pusla
pių studijoje specialistai pata
ria prezidentui imtis griežtesnių 
priemonių, nes, atrodo, kad kurį 
laiką narkotikų slapta pardavi
nėjimas dar bus vedamas visam 
krašte.

Dabar veikiantieji įstatymai 
šiek tiek narkotikų pardavinėji
mą sumažina, bet nepajėgia jo 
visai sustabdyti. Narkotikų par
davinėjimo tinklas yra gana pla
tus, surištas su užsieniais, todėl 
reikia imtis griežtesnių priemo
nių.

Narkotikų kontrolę reikia 
centralizuoti

Dabartiniu metu narkotikų 
įvežimą seka ir kontroliuoja dvi 
valstybinės įstaigos: muitinės ir 
vaistų administracija. Joms pė
da vietines savivaldybės įstaigos. 
Vietomis policija tais reikalais 
rūpinasi, o kitose vietose yra pa
skirti specialus savivaldybių pa
reigūnai narkotikų pardavinėji
mui sekti.

Blogiausia, kad gana dažnai 
šios dvi didžiosios įstaigos nesu
taria, viena antrai nepadeda. Da
bartiniu metu narkotikų pardavi 
nėtojai naudoja įvairiausias prie 
mones narkotikams įvežti. Kar
tais narkotikai įvežami dideliais 
lėktuvais, naktimis. Klausimą 
tyrinėjusi specialistų grupė pa
taria prezidentui šį klausimą 
pertvarkyti, kad būtų platinama 
mažiau narkotikų.

BUENOS AIRES. — Bombos 
sprogo dviejuose Argentinos 
miestuose ir vienas stiprus spro
gimas antrajame Argentinos 
didmiestyje Cordoba sužalojo 
JAV-bių korporacijos Xerox įs
taigą. Žmonių aukų nebuvo. 
Kordobos policijos pranešimu, 
radikalai “Liaudies Revoliucio
nierių Armijos” partizanai ant
radienį paleido šio rugsėjo 12 die
ną pagrobtą Ford Motor Co. sky
riaus Argentinoje Transax egze- 
kutyvą Julio A. Cesar. .

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
e

o Patricia Hearst advokatai 
paruošė teismui pareiškimą, ku
riame ji dėsto, kaip ją 8 savai
tes grobikai kankino, laikydami 
uždarytą drabužinėje. Ji tvirti- i 
na, kad ją privertė eiti į banką 
vogti pinigų. Jeigu ji būtų ne
klausiusi, tai būtų nušauta. Ad
vokatai prašo sumažinti josios 
užstatą, kad ji galėtų pasigydy
ti, su tėvais pagyventi. Teisme 
kalbėjo advokatai, ji nepratarė 
nei vieno žodžio.

Teismas leido pasikėsinto- 
jai Lynette Fromme pačiai gin
tis teisme. Ji neturi advokato ir 
neturi pinigu advokatui pasisam
dyti.

Indonezijoje nukrito spraus- 
minis lėktuvas, užmušdamas 20 
keleivių

♦ Egipte prasidėjo Ramadan 
šventės. Prezidentas patarė ne
lėbauti ir santūriai šventes pra
leisti, bet egiptiečiai neklauso 
prezidento. Tai pirmas Rama
danas be karo pavojaus, todėl vi
si nori pasidžiaugti. Gyvento
jams karas nusibodo.

-*■ JAV pripažino naujai suda
rytą Mozambiko vyriausybę. 
Portugalai davė Mozambiko gy
ventojam nepriklausomybę.

Izraelio ir Egipto atstovai 
Ženevoje susitarė dėl Sinajaus 
vakarinės srities perleidimo egip
tiečiams. Egiptas ruošia 700 po
licininkų Abu Randeis aliejaus 
versmėms prižiūrėti, žydai ne
leidžia siųsti karių, bet sutiko 
leisti revolverius turintiems po
licininkams patruliuoti visą vers
mių sritį.

♦ Atvažiavę Sirijos ugniage
siai apgesino dviejuose Beiruto 
kvartaluose dar rūkusius gais
rus. Sostonėje užmuštų skai
čius yra žymiai didesnis, negu 
pradžioje policija buvo apskai
čiavusi. Daugelis pasigenda su
sirėmimų metu dingusių žmonių.

Uraganas Eloise 
Amerikos žemėje 

Pridariusi milijoninius nuostolius 
pagaliau išsidūko"^

PANAMA CITY, Florida. — 
Ko labiausiai prisibijota, paga
liau įvyko. Uraganinė audra 
Eloise iš Meksikos Įlankos pasu
ko į Amerikos kontinentą, sukel
dama tornadus, tvartines liūtis ir 
virš šimto mylių per valandą 
vėtras tarp Fort Walton-Pana
ma Beach įsiveržė į kontinentą 
ir pridarius didelių bėdų Flori
dos vakariniame gale (Pan
handle) 40 mylių platumo.ruožu 
antradienio rytą jau buvo nudū- 
kusi per 150 mylių iki Alabamos 
vidurio.

Daugiausiai nuostolių padary
ta minėtiems dviem prie Meksi
kos Įlankos miestams: Panama 
City Beach meras Dan Russell 
nuostolius apskaičiavo iki 850 
milijonų, o Fort Walton Beach 
S20 milijonų. “Eidamas gatve 
matysi, kad visi namai be sto
gų: Kai taisyklė, “namai ant 
ratų” daugiausiai nukentėjo, kai 
uraganas 130 mylių per valan

dą greičiu auštant išsikėlė iš 
vandens į sausumą, bet pradėjo 
išdūkti, o apie 5 vai. popiet pra
rado visą uraganinę jėgą, pa
virsdamas nepaprasta liūtimi. 
Prie Chattanooga ir keliose Ala
bamos vietose ir Georgijoje van
dens prilijo iki 10 inčų.

Tūkstančiams nukentėjusių 
maitinti ir priglausti Gelbėjimo 
Armija įvairiose vietose atidarė 
“bėdos kantinas”.

Atmatų pavežimas 
kaštuoja bilijoną 
LINSOLN, Nebr.,— Atmatų 

pašalinimas Amerikos mokesčių 
mokėtojams kaštuoja arti bilijo
no dolerių. Nebraska - Lincoln 
universiteto apskaičiavimu, apie 
8300 milijonų išleidžia miestų 
bendruomenės gatvių valymui, 
8100 milijonų miškų, parkų, pa
plūdimių, vandens kelių ir kito
kių viešųjų vietų apšvarinimui. 
Pridėjus taršos privačiai nuo
savybei daromus nuostolius, iš
laidos JAV-bėms siekia visą bi
lijoną dolerių.

SUTARTOS PALIAUBOS GALIOJO
TIKTAI TRIS DIENAS

Antradienio susirėmimu metu gyvybės neteko
11 libaniečiy, į ligonines atvežta 50

BEIRUTAS, Libanas. — Sirijos užsienio ministro Chadamc 
įvestos paliaubos galiojo tiktai tris dienas. Antradienio popiet 
kituose Beiruto kvartaluose pradėjo tarškėti kulkosvaidžiai h 
švilpti rankinės granatos. Chadamas dar ir trečiadienio rytą su
kinėjosi tarp abiejų kovojančių pusių, bet niekas jo patarimų jai 
nebeklauso.

Įspėjo agentus 
apie pasikėsinimą
SAN FRANCISCO, Cal, — 

San Francsco policija įspėjo FBI 
agentus, kad prieš prezidentą G. 
Fordą gali būti suruoštas dar 
vienas pasikėsinimas. Kongre- 
čiai buvo nurodytas Saros J. 
Moore vardas ir patarta jos ap
sisaugoti, bet federaliniai agen
tai nekreipė į ją pakankamai dė
mesio.
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Jiems atrodė, kad ji nepajėgs 
pasikėsinti, bet ji vis dėlto ry
žosi tai padaryti. Dabartiniu .me
tu suimtoji sėdi vietos kalėjime. 
Trečiadienį ji buvo surakyta pan
čiais ir nuvesta į vietos Federali- 
nįnį namą, kad gydytojai galėtų 
nustayti josios sveikatos stovį.

Prezidentas neturėjo 
neperšaunamos liemenės

Prezidento patarėjas Rums
feld, buvęs tiktai vieno žingsnio 
atstumoje nuo prezidento Fordo, 
kai jis išėjo iš paskaitos, savo 
akimis matė saulėje sužvilgėjusį, 
revolverį. Netrukus pasigirdo 
šūvis.

Jam buvo aišku, kad tai yra 
pasikėsinimas prieš prezidento 
gyvybę. Jis patarė prezidentui 
pasilenkti, įčiuožti į automobilį, o. 
vėliau visi išvažiavo į aerodro
mą. šį kartą prezidentas neturė
jo neperšaunamos liemenės.

TARIASI DĖL ALYVOS 
KAINŲ

VIENA, — Austrija. — Saudi 
Arabijos aliejaus ministeris 
Sheik Ahmed Žaki Yamani, at
vykęs dalyvauti Gazoliną Eks
portuojančių Kraštų aliejaus mi- 
nisterių konferencijoje, pareiš
kė spaudai, kad jo valdybos ska
tins protęsti aliejaus kainų įšal
dymą arba kainas pakelti tik no
minaliai (nedaug), tuo būdu sie
kiant padidinti aliejaus kon- 
sumpciją ir pagelbėti Vakarų 
valstybių ekonomijai išsivaduo
ti iš recesijos. Aliejaus pro
duktų kainų įšaldymas baigiasi 
ateinantį antradienį. Bendrai 
kalbama apie kainos pakėlimą 15 
nuošimčių, apie 81-50 statinei, 
bet Saudi Arabija siekianti kai
nos įšaldymą pratęsti, arba pa
kelti nedaugiau kaip 5 nuošim
čiais — apie 50 centų statinei. 
Libija, Irakas ir Alžiras siekia 
aliejaus kainą pakelti 35 nuošim
čiais.

BanGKOK. — Tailando val
džia priėmė Sovietų pasiūlymą 
suteikti technišką pagalbą jos 
planuojama aliejaus pramonės 
išvystymui, pranešė Tailando už
sienių reikalų ministeris.

Chadamas reikalavo, kad Si 
rijos kariai nesikištų į tarpusa 
ves kovas, nebandytų nuginkluo 
ti kovojančių dalinių ir neimti 
nelaisvėn ginklus rankose turin 
čių žmonių. Sirijos kariai jai 
buvo apvalę kelis Beiruto distrik 
tus, bet premjeras Karami pa 
klausė Sirijos užsienio ministr 
ir atšaukė karo jėgas. Dabar aiš 
kėja, jog tai buvo padaryta klai 
da. Jeigu kariai būtų kovojai 
čius nuginklavę ir. atėmę gini 
lūs, tai šiandien Beirute netars 
ketų kulkosvaidžiai ir nesprog 
nėtų granatos.

Paaiškėjo, kad didokas pales 
tiniečių skaičius padeda musu 
monams ■ ruošti įsiveržimus- 
krikščionių apgyventas apylii 
kės. Premjeras Karami yra pas 
ryžęs pakirpti sparnus palest 
niečiams, kaip jiems buvo p£ 
kirpta Jordanijoje. Palestinų 
čiai nori, kad Libanas skelbt 
karą Izraeliui, o dabar pasisakj 
tų prieš Egiptą. Libano vyriai 
sybė nenori kištis į Izraelio i 
Egipto santykius, bet jie tai 
pat nenori, kad palestiniečiai įss 
kinėtų Libanui, ką jie prival 
daryti ir ko nedaryti.

Sirijos užsienio ministras Cha 
dem, nepajėgęs sutaikyti kove 
jančių pusių, antradienio vakar 
ir naktį jis tarėsi su Liban 
premjeru ir vyriausybės nariai; 
pasimatė su įvairių tikybini 
grupių dvasiškiais, pasimatė s 
kovojančių krikščionių ir mah( 
metonų vadais, bet jis nepaj( 
gė nieko padaryti. Jis yra įsit 
kinęs, kad visuose Artimuos 
Rytuose privalo būti atstatyt 
taika, o tada gal ir libaniečū 
padės ginklus. Premjeras pati 
ręs Sirijos užsienio ministerii 
važiuoti namo.

Washington, D. C. — Valstj 
bės Departamentas ir prezider 
tas įtaigoja kongreso vadus, ka 
jie greičiau išspręstų susitar 
mų metu Izraeliui prižadėtą pj 
ramos klausimą ir nutartų pi 
siųsti 200 elektroninių speciali: 
tų Sinajaus taikos sąlygoms ds 
boti. Visi sekretoriaus Kissii 
gėrio pasiekti susitarimai nue 
niekais, jeigu kongreso atst 
vai vilkins ir nepadės įvesti ta 
ką Artimuose Rytuose.

Niekam ne paslaptis, kad se 
retoriui Kisingeriui pavyko i 
stumti Sovietų Sąjungą iš A 
timųjų Rytų, bet rusai naudo 
Siriją ir įvairius savo agent 
susitarimui išardyti.

Debesuota, galimas lietus.
Saulė teka 6:56, leidžiasi 6:47
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uždrausta
Vermonto

Gerbiamas Nerirpavičiaul 
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vaip Tamsta žinai, skilimas
Amerikos Lietuvių Bęndruome-

tnpntuoti ir neremontuoti bend- 
ruomenininkai. Tik traukia visi 
kaip kokį himną. Paklausyk:

Kai į laivą Nojus ėjo, 
Rankoj pusbonkį turėjo. 
Reikia gert, reikia gert — 
Tik nereikia pasigert.

Ir ant kalno Ararato
Nojus pusbonkį pastatė.
Pleikią gert, reikia gert — 
Tik nereikia pasigert.

O kas gert nebuvo pratęs, 
Tas nuskendo Ararate.
Reikia gert, reikia gert — 
Tik nereikia pasigert. •

— Ohio valstijoj taip pat yra 
gana keistokų Įstatymų ir po
tvarkių. Daytono mieste mote
rys negali būti viešbučių pasiun
tiniais. Gi McDonald miestelio 
pagrindinėje gatvėje vaikščioti 
žąsims arba jas ten varinėti. Vi
soje Ohio valstijoje yra uždraus
ta Dekoravimo dienoj žaisti kro
ketą ir mėtyti pasagas vienos

gaite, perdaug iš manęs reika
lauji. Juk žinai, mudu vienas 
nuo kito toli gyvename. Toliau 
davė suprasti, kad atvažiuok — 
pamokinsiu. Įdomu kokį atsaky
mą duotų Satyrikas? -sj

Modernių laikų žinios

— Tennessee valstijos Ku Klux 
Klan organizacija ir jos vadovy-’ 
bė atkreipė .tinkamą dėmesį į 
aplinkos bei švaraus oro užlaiky
mo nuostatus. Išvengimui aplin
kos bei oro taršos ir'gaisrų pa
vojaus, Ku Klux Klan panaiki
no tradicines kryžiaus degini
mo apeigas. Dabar bus naudo
jamos elektrinės kryžiaus repli-

Darata dar daugiau būtų dai
navusi, bet išgirdę jos balsą, su
sirinko visi tarnautojai, todėl 
Darata buvo paprašyta nutrauk
ti tą koncertą bent iki vysk. Mo
tiejaus Valančiaus metų pabai
gos. Don Pilotas

nori, bet tas dvi atskalas nesu- 
vesi į vieną. Galima ginčytis, 
ga ima užpildyti visą lietuvių 
spaudą raštais apie Bendruome
nę apie kaltus ir nekaltus skal
dytojus, bet plyšys bus, kaip bu-

Keisti įstatymai
— Compton miestelio šokan

čioms poroms draudžiama pri
glausti veidą prie veido: cheek- 
to-cheek. Daug liberališkesni 
yra Hanford apylinkės Įstatymai. 
Ten suaugę negali drausti vai
kams šokinėti per vandens kla
nelius. Los Angeles teismuose 
moterims yra leidžiama verkti 
esant liudininkėmis, bet miesto 
taisyklės draudžia pirkėjams ba
dyti kalakutus mėsos krautuvė
se, tikrinant ar jie yra minkšti. 
Visoje Kalifornijos valstijoje 
yra Įstatymas po vartojimo virin
ti mazgotes ir dulkėms valyti 
audeklą. San 'Francisco mies
to valdyba leidžia savo gyvento
jams bet kokiu būdu valyti kili
mus gatvėje ar šaligatvyje tik 
nuo vidurnakčio iki 8 vai. ryto.

Paleiskim, jei išsikraustytų į 
kitą planetą Barzdelė su popie
rių ir ponas Gečys su Gaila, ski
limas vis vien pasiliks. Tokį tvir
tinimą pateikė žynys Jašman- 
tas, o jis remiasi Krikščionybe.

Jašmantas sako, kad Lietuvių 
Bendruomene yra krikščioniška, 
o krikščionybė yra suskilusi Į 33 
atskalas, neskaitant Mormonų ir 
Fouse of David. Tai, pagal Jaš- 
mąntą, Bendruomenė dar tik 
pradeda skilti ir skeldėjimams 
dar turi gražią ateitį.

Pirmas skilimas visuomet yra. 
pats jhlogiaųsis. Pagal istorijoj' 
padavimus ir krikščionybės pir
mas skilimas buvo skąudžiausis. 
/ nuo metu prasidėjus skilimui 
k i1 o barniai, ekskomunikacijos, 
prakeikimas ir kitokį žiaurūs- 
veiksmai, bet kiti skilimai buvo 
ne tokie skaudūs. Pagaliau skili
mai vykdavo be jokių sukrėti
mų.

Ilgainiui ir Bendruomenė ap
sipras su skilimais. Kiti skili-' 
mai mažiau jaudins, mažiau ki- 
virčių sukels. Galimas daiktais,- 
kad Barzdelė su popierių lėčiau' 
judės, Gečys ir Gaila atsisės į' 
savo vietas.ir nekaišios nosies,- 
kur nereikia. Ir reorganizato-' 
riai bus ramesni. ' Birutės Ke-' 
mėžaįtės .talentas bus išsekęs." 
Andrius Juškevičius bus išsira
šęs. P. Stravinskas ims daugiau, 
rašyti kitomis temomis. Ir skai-.

Naujausia poema

(Realistinis feljetonas)
Gražiai nuaugusi ir gražiai 

nutukusi Darata pavalgė pietus, 
apsiprausė, pasidabino, kaip de
ra, ir nuėjo Į laikraščio redakci-

. .A;'?

...... ■
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Modernus kaubojus
— Kokį nori balną: su ragu 

ar be rago? — paklausė ūkinin
kas naują kaubojų.

— Be rago, čia aplinkui nė
ra didelio judėjimo, — atsakė 
naujokas.

% Suka laikrodį atgal

Vincas Kolyčius iš Toronto, 
Įsijungdamas į Ateitininkų ju-

-N.eatsakytas klausimas

•Vokiečių žurnale “Bunte” tel
pa Įvairiausių klausimų ir atsa
kymų. Viena 20 metų amžiaus 
mergina, Marika, klausia dak
tarą, kaip reikia taisyklingai bu
čiuotis ? '

Dr. Braun atsakė: — Tu, mer-

Kartais taip būna ir dar baisiau atsitinka, jei vaikas neina ar tėvai jo 
nenuveda į lituanistikos mokyklą arba į Montessori vaikų darželį.

Modernių laikų nuotykiai

Prieš keletą metų buvo ma
da grobti skrendančius lėktu
vus. Vieno lėktuvo kapitonas 
taip pranešė keleiviams apie pa
grobimą: — Kalba jūsų kapito
nas. Bloga žinia — lėktuve yra 
oro piratas. Gera žinia — jis 
nori, važiuoti Į Palm Beach.

Nuomonės apie skruzdėlę

Optimistas; — Skruzdėlė yra 
optimizmo pavyzdys. Ji diena iš 
dienos dirba, kuria geresnį gyve
nimą, geresnį pasaulį...

— Kol ant jos kas nors neuž
lipa, — pertraukė kalbą pesimis-

— Charles Manson, buvęs gal
važudžių šeimos vyresnysis ir 
dvasios vadovas, padavė pareiš
kimą įstoti nariu Į Civil Liber- 
ties uniją .Galifornijos valstijoj.

— Pagal kapitalistines Copy
right teises Muencheno kapitalis
tų impresario Hans Beirlęin nu
pirko komunistų internacionalo 
teisęs. Kai tik tas komunistų 
himnas bus grojamas ar dainuo
jamas vakarų ir rytų Vokieti
joj, Austrijoj arba Šveicarijoj, 
tai kiekvieną kartą skambės į 
BeĮrJeįn -maišą pinigėliai.

— .Vyriausias amžiumi Ame
rikos Aukščiausio Teismo teisė
jas .William O. Douglas taip api
budino gerą savo sveikatos sto
vį : “Bill jaučiasi lyg vėl būtų sep 
tyniasdešimt penkių metų, o to
kiu jis ir atrodo”.

Kas geriau gamina
Chruščiovo skelbiamos lenkty

nės su Amerika davė pagrindą 
daugeliui ginčų.

Kartą rusas susiginčijo su 
amerikonu, kurioj valstybei pa
gamina geresnę gumą.

Amerikonas stato pavyzdžiu 
automobilių ratų padangas ir 
duoda gyvenimišką pavyzdį.

— Kartą automobilis atsitren
kė Į medį ir subyrėjo Į šipulius, 
o pagandos liko sveikos.

— O pas mus, — sako rusas. 
— Kartą žmogus per tardymus 
iššoko pro langą iš ketvirto auk
što ir sudužo Į drebezgus, o ka
liošai liko. ' Krizas Pleperis

sunku bus nugalėti.
9 Balansuota ekonomija yra 

tada, kai sumažėjus mašinų kai
noms pakyla benzino kainos.

• šiais laikais ekonomistai 
kalba apie diagnozę, o gydyto
jai apie infliaciją, todėl žmonės 
pradėjo abejoti, ar ekonomika 
yra mokslas, ar liga? Ekonomi
jos studentai jau prieš studijas 
susipažįsta su infliacija, pirkda
mi knygas ir vadovėlius.

• Automobilių pramonė yra 
dabar kryžkelėje: ar gaminti 
mašinas mažiau geriančias, 
mažiau rūkančias?

• Aukštos klasės draugijose 
dabar dažnai girdimas klausi
mas: — Kokia jūsų specialybė 
pagal Bedarbių įstatymo kla
sifikacijas?

• Dabartinė ekonominė poli
tika — veržti diržus namuose, 
o užsieniams atleisti varžtus.

s Drąsa yra ne tik atsistoti 
ir pasakyti teisybę, bet ir at
sisėsti ir jos išklausyti.

Darata apsidairė, į kurią kė
dę sėstis.

— Kokį reikalą turite, pane
lė ar ponia?

— Aš panelė, bernelis dar ne
paviliojo...

Darata atsisėdo kėdėje, kelis 
kartus apžvelgė kambario lubas 
ir išdidžiai išsiėmė iš didelio 
krepšio pluoštą popierių. Išsklei
dė ir padavė redaktoriui:

— Štai, ponas redaktoriau. 
Tik pažiūrėk, kokią gražią poe
mą parašiau. Aš noriu, kad po
nas išspausdintumėte laikrašty
je su mano vardu. Dypukas pro
fesorius jai ir gaidas prašė. Da
bar ją dainuoja visi dipukai, re-

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas .knygas galima užsisakyti Naujienose.

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

Juozas Kapačinąkas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai, išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAfilĘTAS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVARGTOJ LIETUVOJ. 
Aut°re buvo yliuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psE $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. 53.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS G£LE£IN£S ŲŽDANGpS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygas parašytos lengvu, gražiu stiliumi/

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 
3 istoriniai ^žemėlapiai. UX> psl. Kaina S2.00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNŲOS SUKAKTIES PĄRAŽTĖJE.
84 pši. Jfcaina 81.50. * ? ' 5

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601

atsilankant darbo valandomis arba užsakant pastų Ir pridedant 
ček| ar piniginę peria Ida.

PUIKI KNYGA, -PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte, n dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje. ‘

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių" Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo Ifemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms7’.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12$) buvo ūkininkai .ir po pa- 
sauŲ išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, -kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: ‘^Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai”.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. 
Gaunama Naujienose. - • '

čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

N A iU J I £ N p S
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS
J ųQzo Liūdžiaus Paštai 

Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.
PETRONĖLĖS LIŪDŽIUVIENĖS

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ
88 puslapiai. Kaina 7 ?r:

Abi knygas galima gauti “Nąujjęnose” arija .pasmiltus 
pinigus tokiu adresu: .- . /

NAUJIENOS”, 1739 Sp. HALSTED ST., CHICAGO

mylias atstume puo kalbėtojų 
tribūnos, o roller skating instruk
toriams draudžiama suvedžioti 
savo mokines. Cleveland miesto 
potvarkiai draudžia gerti dau
giau kaip dviem asmenim iš vie
no degtinės buteliuko.

— New Yorko valstijos Wal
den apylinkės valdžia neleidžia 
be leidimo pildyti vieną iš krikš
čioniškų dorybių — pagirdyti 
trokštantį, o Gloversville mies
telyje yra uždraustos moterų 
imtynės. Rochesterio miesto 
gaisrininkai tarnybos metu pri
valo dėvėti kaklaraiščius. New 
Yorko mieste tebegalioja potvar
kis, draudžiąs laikyti butuose 
lošimo kortas mylios 
nuo kareivinių.

— Texas valstijoj 
melžti ne savo karves, 
valstijoj uždrausta švilpauti pa
nėrus į vandenį, o Branford, 
Conn., gyventojai turi apsireng
ti drabužiais nuo pečių iki kelių 
išeinant į gatvę.

Teisių magistras

Magaryčios
O Politikieriai dar nežino, kąs 

demokratų prezidentiniu

išėjusi iš spaudos ir galima gau.tj knygą rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pas,tan- 
daryti įtakos į krašto politiką. 1D2 psl. Kaina

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstąs tokiu adresu: 

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, HL ^0608

kandidatu. Bet jip V^ina> ka<J 
jei visi dabartiniai kandidatai 
balsuos už partijos palaikomą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, JU. 6060$

biliejinės stovyklos aprašymą 
Draugo 214 nr., tarp kita" ko taip 
rašo:

— Tikiu, kad vėl sugrįšime 
prie prof. Dovydaičio trijų pa
grindinių klausimų, kurie per 
65 metus nepaseno. Tikiu, kad 
vėl sugrįšime prie savo šūkio 
“Visa atnaujinti Kristuje”.

Kai vaikštau stovyklavietės 
pakraščiais, netoli sporto aikš
tės, darosi liūdna ir klausiu sa
vęs: “Ar mes tebeesame ateiti
ninkais?” Kai užeinu per pietų 
pertrauką į salę ir randu jaunų 
akademikų ir studentų būrį be- 
nagrinėjančius klausimą: “Kur 
mes pasimetėme?” vėl pasidaro 
smagu. i

Gerai, kad prisipažįsta, todėl 
galima padėti. Daugiausia pasi
metė ir daugiausiai klajojo ir te- 
beklajoja, tai Cicero miestelyje,, 
kuriame gyvena vyriausi “rabi-, 
nai” ir jų padėjėjai levitai. Ge
riau atsukti apsuktas galvas, ne
gu sukinėti atgal laikrodžius.

S. Bukis

Įstojai, gal būt, ims pyotestuoti 
dėl perilgų bendruomeniškų ra
šinių.

Pagąl Jašmantą skilimas nė
ra blogas dalykas. Tai prilygsti 
skyryboms, tik daugiau Šalių Įsi
velia. Po skilimo visuomet bū
na atoslūgis. Visi viens kitam 
geri, meilūs ir draugiški; o tos 
pakaitos tai pats didžiausias at
pildas. 1 Satyrikas

Ligoninėje
Trys busimieji tėvai nekant

riai laukė Motinystės skyriaus 
kambaryje. Atėjusi slaugė pra
nešė vienam iš jų apie gimusius 
dvynukus. Laimingas tėvas 
džiaugėsi:

— Koks sutapimas! Aš žaidžiu 
beisbolą Twins komandoje...

Po kurio laiko vėl ateina slau
gė ir praneša antrajam vyrui, 
kad jo žmona pagimdė tris- ber
niukus. Tėvas pareiškė:

• Kokie nuostabūs dalykai 
čia dabar dedasi: aš kaip tik tar
nauju 3-M bendrovėje... Trečia
sis vyras tai išgirdęs tarė:

— Gal geriau man iš čia pasi
traukti. Aš tarnauju 7-Up ben
drovėje...

Klaidos ir jų pasekmės
Kai amatininkas padaro klai

dą, ,tąį Įdijentas už ją turi su
mokėti. Gydytojo klaidos yra 
palaidoj ąna.ojs. Blogiau su žurna
listų . ir .spaustuvininkų klaido
mis': apie jas ^sužino vįsas pašau-

t£ 5 veaa thr
Ifccdl M* if k*,
Whm wcded. titee- aa be eselfd < 7«9r *

Intact-h sot M 
rame asd Mnl *4 ’

— Labas, ponuliai!
— Labas, panele, — atsiliepė 

sekretorė. — Kuo galiu patar
nauti? ..... “■

■ — Aš noriu matyti poną re
daktorių.

— Jis užimtas, dabar negali
ma.

— Turiu svarbų reikalą, pa
nele.

— O koks reikalas, gal aš ga
liu jums padėti? ’

— Aš, panele, aš, matai, pa
rašiau gražią poemą, tai noriu, 
kad atspausdintumėte.

— Prašau eiti į viršų, tiesiai 
į redakciją.

— Darata skubiai laiptais nu
dundėjo į viršų.

— Ar čia ponas redaktorius 
gyvena? — paklausė ji.

— Aš redaktorius. Prašau sės-
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E. JASICNAS

FELIKSO VAITKAUS SKRIDIMAS
(Jo žygio 40 mėty sukakties proga)
(Tęsinys)

P. Vaitkai j JAV išvyko lap
kričio 7 d., laivu. Išvykimo die
ną F. Vaitkus dar aplankė LAK 
pirm. prof. Z. žemaitį, ir padė
kojo už rūpesčius, paramą ir gra
žų priėmimą. Po to dar per ra
diją pasakė atsisveikinimo kal
bą. Kauno gelež. stotyje juos iš
lydėjo burm. Merkys, karo av. 
virš. A. Gustaitis, prof, žemai-, 
tis, lakūnai, sklandytojai ir gau
si Kauno visuomenė.

Iki Vaitkaus atsilankymo Lie
tuvoje buvo sakoma, kad lietu
viai moka tik mirusius tinkamai 
įvertinti ir pagerbti. Bet Vait
kaus atvejis įrodė, kad tai nebu- i 
vo tiesa. Jo priėmimas ir pager
bimas neturėjo sau lygaus pavyz
džio atsikūrusios Lietuvos isto
rijoje. žinoma, daug įtakos vi
suomenės jausmams turėjo nese
niai įvykusi' ir tautos sąmonėje 
dar labai gyva Dariaus ir Girėno 
tragedija. Taip pat daug lėmė 
ir labai šilti Lietuvos lietuvių 
jausmai. Amerikos lietuviams. 
Kartu reikia įvertinti ir Vait
kui sutikti komiteto atliktą di
delį darbą, na, ir Lietuvos Aero 
Klubo pirmininko prof. Z. Žemai
čio, karo aviacijos viršininko 
pulk. A. Gustaičio, bei Draugi
jos Užsienio Lietuviams Remti 
pirmininko adv. R. Skipičio po
puliarumą lietuvių tautos masė
se.

Lituanicos II likimas
' Po 'Atlanto vandenyno perskri- 

dimo, einant Vaitkaus sutartimi 
su ALTASS, Lituanica II tapo 
F. Vaitkaus nuosavybe. Pilnai 
transatlantiniam skridimui pa
ruošta Lituanica II kainavo apie 
24,000 dol. Nesėkmingo nutūpi
mo sietu Airijoje kiek apgadin
tas buvo atvežtas Į Lietuvą.

Prof. Z. žemaitis ir pulk. inž. 
A. Gustaitis iškėlė sumanymą, 
kad šis lietuviams istoriškai taip 
lėktuvas būtų iš Vaitkaus nu
pirktas arba Lietuvos vyriausy
bės, arba Lietuvos Aero Klubo 
lėšomis. Tuo reikalu jie abu

sų ministerį, ir gavo jų pritari
mą. Ministerių kabinetas Li
tuanica II nusprendė įsigyti vals
tybės lėšomis už, berods, 50,000 
litų. Spalio 30 d. ji buvo per
duota karo aviacijai.

Karo aviacijos dirbtuvėse Kau
ne, Lituanica II buvo pagrindi
nai atremontuota: išimti iš ke
leivių kabinos benzino bakai, įdė
ti keleiviams krėslai ir kabinos 
langai, sutaisyta važiuoklė, de
šinysis sparnas ir propeleris. Su- 
taisymas kainavo tik pusę to, ką 
būtų reikėję sumokėti taisant už
sienyje.

Po atremontavimo, Lituanicai 
II buvo uždažyti Lietuvos karo 
aviacijos ženklai — sidabriniai 
Vyčio kryžiai. Įdomu pastebėti, 
kad Lituanica II buvo naudoja
ma ir kosminių spindulių tyri
nėjimui.

Rusams Lietuvą okupavus, to
limesnis šio lėktuvo likimas nėra 
žinomas. Beveik visi Lietuvos 
karo aviacijos lėktuvai, išskyrus 
“tautinei eskadrilei” panaudo
tus, buvo beatodairiškai sunai
kinti. Ar tokio likimo sulaukė 
ir Lituanica II, nežinia. Edw. 
Jablonski savo knygoje “Atlan
tic Fever” psl. 265 spėja, kad Li
tuanica II buvo išvežta kažkur 
į Maskvą. (

F. Vaitkus filatelijoje

Lietuvos Aero Klubo rūpesčiu 
ir Susisiekimo ministeriui bei 
Paštų Valdybos direktoriui suti
kus, 1935 m. spalio 30 d. 2100 
Lietuvos pašto ženklų, išleistų 
Dariaus ir Girėno atminimui, 40 
centų nominalinės vertės, buvo 
perspausdinta specialiu . Įrašu: 
“F. Vaitkus nugalėjo Atlanto 
21-22—IX-1935”. Tų p. ženklų 
412 buvo išsiųsta. Tarptautiniam 
biurui Berne, Šveicarijoje; 750 
jų buvo Įteikta F. Vaitkui (jo 
grąžinamiems Į JAV specialiems 
filatelistiniams vokams, ir atmi
nimui). Dalis jų buvo Paštų 
valdybos parduota piliečiams 
pašte, o likusieji buvo nupirkti 
Liet. Aero Klubo ir jo platinami,

kreipėsi į min. pirm-ką ir i finan- berods, po 25 lt. už vieną.

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augurfiltyfi- Valčlūnltnė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butfcu Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 PsL $1.50.

. 4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 
psl. Kaina $3,00.

5. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės. 105 psl. $2.00.
6. Anatolllus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 88 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

S išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis S5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OP ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. S2.00.
9. Balys Rukia, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. S1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl.. $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-1i Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai 92 psl.. $1.00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
14. Eugenlfus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50
18. Alfonsas Tyruolls. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psL $1.00.
18. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

1935 m. rugsėjo mėn. karpy-
tiniai Liet. p. ženklai, vaizduoją 
Kauno centr. paštą, 50 centų no
minalinės vertės, buvo perspaus
dinti įrašu; “Oro Paštas litua
nica II 1935 New York—Kau
nas”. Perspausdinta tiktai 7C0 { 
ženklų. Į

1936 m. kovo 24 d. Itn. F. Vait- | 
i kaus transatlantiniam skridimui, 
' paminėti buvo išleista oro pašto į
ženklų serija, 15 et., 30 et. ir | 
60 et. nominalinių verčių. Pie- j 
šinyje pavaizduota F. Vaitkus. 
ir š. Amerikos - Europos žemė
lapis su Lituanicos II skridimo 
linija. 15 ir 36 et. verčių-išleis
ta 2-00,600; 60 et. — 100,000 
vienetų.

Lituanica II, kildama iš. New 
Yorko, su savimi vežėsi ir apie 
1,000 specialių laiškų, už kuriuos 
siuntėjai mokėjo po 2 dol. Vokai 
buvo suantspaudoti specialiais 
antspaudais. Daug tų laiškų 
vėliau buvo persiųsta atgal į 
JAV, su užklijuotais anksčiau 
paminėtais specialiais “Vaitkus 
perskrido Atlantą” p- ženklais. 
Visi tie specialiai perspausdinti 
Lietuvos pašto ženklai ir Vait
kaus skridimo vokai šiandien yra 
didelės retenybės, ir rinkėjų la
bai ieškomi.
Vaitkaus skridimo įvertinimas

Feliksas Vaitkus Į pasaulio 
aviacijos istoriją įėjo kaip penk
tasis asmuo, pavieniai (solo) per
skridęs Atlanto vandenyną iš 
Amerikos Į Europą kryptimi. Dd 
jo skridimo, Atlantą ta krypti
mi jau buvo perskridę: Cd. Lind
bergh, A. Earthart, J. Mattern 
ir W. Post. Kadangi W. Post 
skrido su “automatiniu pliotu”, 
t. y. prietaisu, kuris pats auto
matiškai išlaiko lėktuvo padėtį* 
ir kryptį, ir leidžia lakūnui dirb
ti su navigacijos prietaisais, 
atlikti skaičiavimus ar net nu
snausti, tai jo perskridimas kai 
kurių aviacijos istorikų nėra pil
nai užskaitomas. Taip vertinant, 
Vaitkus būtų penktasis, perskri
dęs Atlantą “solo” ta kryptimi.1 
Iš Europos į Ameriką kryptimi, 
Atlantą jau buvo perskridęs J. 
Mollison. Iki Vaitkaus skridimo, 
iš pavieniai skridusių jų du lakū
nai jau buvo dingę Atlanto van
denyse, du išgelbėti, ir du turė
jo lėktuvų' avarijas bekylant.

Pulk. inž. A. Gustaitis, straips
nyje “Dariaus-Girėno ir Vait
kaus žygių sugretinimas” (Lie
tuvos Sparnai, 1935 m. Nr. 11), 
techniškai aptaręs ir palyginęs 
abi Lituanicos ir jų pasiektus 
rezultatus, padarė sekančias iš
vadas :

“Matome, kad kaip Darius su 
■Girėnu, taip ir Vaitkus transat- 
laitinių lakūnų skaičiuje užima 
labai garbingas vietas.

Galima sakyti, kad:
1) Darius ir Girėnas, lygiai 

taip pat kaip ir Vaitkus, kelio
nei buvo tinkamai pasiruošę;

2) jų pasiekti rezultatai yra 
labai garbingi;

3) Dariaus ir Girėno pagrin
dinis skridimo bruožas yra nepa
laužiama energija ir atkaklus 
žūtbūtinis pasiryžimas visas 
kliūtis nugalėti ir pasiekti tiks
lo;

4) Vaitkaus skridimo charąk- 
tenringu bruožu yra šaltos drą
sos ryžtingumas, surištas su iš
mintingu atsargumu.”

Darius ir Girėnas skrisdami 
naudojosi astronominėmis avi- 
gacijos priemonėmis, t. y. pagal 
saulę ar žvaigždes, sekstanto, 
tikslaus laikrodžio ir specialių

Tammy Patterson dėkoja šiy metu Dešimtuky Maršo garbės pirmi
ninkui už tai, kad ją išrinko visiems šių metų garsinimams.

Vytautas Marijošius pasakoja
Režisorius Jonas Jurašas, at

siradęs Vakarų Vokietijoje, ir 
muzikas Aloyzas Jurgutis, nu
galėjęs daug kliūčių ir atsira- 
dęse Amerikoje, Chicagoje, 
pareiškė, kad ok. Lietuvoje, 
ne tik žmogaus laisvė, bet ir 
jo kūryba pajungta valstybei. 
Kitaip tariant, asmuo, negali 
kurti taip, kaip jis galvoja ir 
nori. Jis privalo kurti taip, kaip 
liepia “neklystanti” komunis
tų partija. Gi, ok. Lietuvos lie
tuviams liepiama taikytis ir 
pataikauti dar ir okupanto ru
so norams — Įsakymams.

Taigi aukščiau paminėti pa
bėgo, negalėdami pakęsti jų 
kūrybos varžymų.

Tuo tarpu iš Amerikos nu-

lentelių (tabelių) pagalba nusta
tydami lėktuvo esamą vietą. 
Vaitkus šių priemonių su savi
mi nesivežė, nei nemokėjo jomis 
naudotis. Jis pilnai pasitikėjo 
radijo — kompasu, kuris jam 
suteikė meteorologines žinias, 
paįvairintas, plokštelių muzika, 
ir nustatė kryptį į radijo stotį, 
šiai tais laikais labai naujai ir 
moderniai avigacijos priemonei 
dėl kurių menkų priežasčių su
gedus, Vaitkaus žygis galėjo 
baigtis didele nesėkme, o gal ir 
tragedija. Iš kitos pusės, dėl 
ypatingai blogų oro sąlygų, var
giai ar jis būtų galėjęs pasinau
doti tomis astronominėmis prie
monėmis.

F. Vaitkus Amerikoje. Jo mirtis.

važiavęs į ok. Lietuvą muzikas 
Vytautas Marijošius Nijolei 
Lognūnienei pasakojo, o Vie
nybė rugsėjo 5 d. 14 nr, jo pa-1 
sakojimą atspausdino, kuria
me tvirtina, kad jis matęs Vil
niaus, Kauno, Panevėžio teat
rų spektaklius. Ir dar štai ką 
matęs: “Aš matau respektą, 
kuris teikiamas Lietuvoje mu
zikos kūrėjams”. Lankęsis 
operoje. Buvęs užkulisiuose ir 
sėdėjęs direktoriaus ložėje.

Apie Amerikoje gyvenančius 
muzikus šitaip pasakoj-a: “Mū
sų lietuvių muzikų, padėtis yra 
kitokia, negu jūsų, —: kalbėjo 
svečias. Juk vien New Yorke 
yra apie 3,000 kompozitorių. 
Prasimušti kur nors labai sun
ku. Didelė konkurencija. Mu
zikos mokslas mūsų universi
tete, jei negauni stipendijos, 
kainuoja apie 2,000 dolerių per 
metus. Ir tai tik mokslas. O 
visa medžiaga, pragyvenimas 
studentui iš savo kišenės. Jei
gu reikia jaunam kompozito
riui perrašyti natas, įgroti su
kurtą simfoniją ~ didelį pini
gą reikia mokėti. Tuo atžvil
giu jūsų muzikinis jaunimas 
turi puikias sąlygas — viską 
apmoka'valstybė, Kompozito
rių sąjunga." .Jūs esat kapita
listai juokiasi -svečias”;

i Tikrai šiuose teiginiuose la- 
i bai mažai logikos. Pasakoja, 
, kad Amerikoje baisiai sunku 
1 tapti muziku. Tuo tarpu vien 
< New Yorke apie 3,000 kompo
zitorių priskaito. Be to, lygin
ti lietuvio muziko gyvenimą ir 
jo kūrybą gyvenančio, kad ir 
laisvaje, bet svetimoje valsty
bėje irgi nesąmonė. Jeigu ok. 
Lietuvoje muzikus remia ir 
viską apmoka valstybė — ko
munistų partija, tai jau aišku, 
jai ir privalėsi: kurti, groti ir 
šokti, ne taip, kaip tu pagei
dausi ar norėsi, bet taip, kaip 
tau lieps ir panorės komunistųŲiek. 
partija. O be to dar turėsi pa
taikyti ir rusui — Lietuvos oku
pantui.

Toliau pasakoja, kad jis, va 
žinodamas į ok. Lietuvą tikė
jo, kad ten visas muzikinis 
gyvenimas vystosi viena kryp
timi. Kad jis būtii liaudžiai 
suprastinamas. Džiaugiasi bu
vęs laimingas ten to neradęs.

Paklaustas ar jis nenorėti} 
atvažiuoti į ok. Lietuvą ir ten 

. padiriguoti mūsų opero-

je. Filharmonijoje?’’, atsakęs, 
kad jeigu atsirastų patogus lai- z • 
kas ir abipusis susitarimas bū
tų tikrai jam malonu.

Paklaustas apie kultūrinius 
užsienio lietuvių ryšius su ok. 
Lietuvos lietuviais. Atsakęs, 
kad toks bendravimas būtų 
naudingas. Tik nežinia, kam 
jis būtų naudingas? Na ir dar. 
daugiau pripasakojo ok. Lie
tuvoje gyvenanantiems meni
ninkams ir muzikams.

Iš viso rašinio susidaro vaiz
das, kad prof. Vytautas Mari- 
jošius vargsta Amerikoje ir

Na, kągi, gal dar ten yra 
vakuojantis muziko Aloyzo 
Jurgučio etatas. Paliktų čia 
Amerikoje vargti lietuvius mu
zikus, o pats dumtų į ok. Lie
tuvos muzikų ir menininkų 
“rojų”. Stasys Juškėnas

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 

TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 
ŠVIESĄ.

GEROS dovanos ;* .. I
iios KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________ $3.00
Minkštais viršeliais tik _____________________ — $2.C0

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik-------------- $2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki 

money order|.

- - NAUJIENOS,
* 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

IDĖDĖS ŠERNO GYVENIMOBRŪOŽAI |
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo_paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

<----- ----------------------- -------------------- :----- :----------------------------- =—:

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato pgL, daug paveikslų. Kaina >2.00.

Persiuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusio* 10 ar daugiai egaempUorit}, 

nemoka palto persiuntimo iilaldij.
Knygą galima gauti. Naujienose arfra pasiunėiant čekį ar Money or* 

deri tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

1938 m. F. Vaitkus užbaigė 
studijas Čikagos Universitete, 
gaudamas filosofijos bakalauro 
laipsnį.

Dar vėliau Vaitkus baigė Mas
sachusetts valstijos Technologi
jos Institute lėktuvų projektavi
mo ir inžinerijos mokslus.

II-jo Pas. Karo metu buvo mo
bilizuotas ir karinės aviacijos 
tarnyboje išbuvo nuo 1940.XI.15 
iki 1946.TV.il. Karui pasibaigus, 
jis matomai ir vėl įstojo Į JAV 
karinės aviacijos tarnybą ir tar
navo Vak. Vokietijoje, Wiesba- 
dene, kur ir mirė nuo širdies 
smūgio 1956 metų liepos 25 die
ną, būdamas JAV karo aviacijos 
pulkininko laipsnyje. Palaidotas 
Kohler, Wise., kapinėse.

Pabaiga
Prierašą g. Ruošdamas šią 

Antrojo Skridimo apžvalgą, nau
dojausi kai kuria, nors jau sun
kiai prieinama, Nepr. Lietuvos 
periodika, ypatingai “Lietuvos 
Sparnai” aviaciniu žurnalu. Taip 
pat rinkau medžiagą iš tų laikų 
Naujienų dienraščio komplektų 
ir naudojausi nuosavu, per eilę 
metų surinktu aviaciniu archy
vu. Dėl istorinės dokumentaci
jos, norėjau užfiksuoti kuo dau
giau svarbesnių faktų ir datų, 
tuomi gal kiek nuvargindamas 
skaitytoją, už ką labai atsipra-

šia proga noriu pareikšti ypa- 
įgą padėką gerb. Antanui Vai
dai ir Albinui Trečiokui, nuo- 
rdžiai suteikusiems daug in- 
rmadnės medžiagos.

(Pabaiga)

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-

Įrieffta 1923 meUfa.

Įstaigos pietuose kiemas automobfflams pastatyti

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

TeL 421-3071
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Z. — Kokia yra Brežnevo pa
žiūra į Helsinkio aktą ir kuo ji 
skiriasi nuo mūsų ir kitų tau
tų teisininkų pažiūros?

Pagal Brežnevą Lietuvos 
valstybė, kurią iki šiol laisvo

jo pasaulio valstybės laikė tei
siškai egzistuojančia, dabar 
Helsinkio aktu pripažinta tei
sėtai inkorporuota j Sovietų 
Sąjungą ir ,tuo pačiu teisiškai 
panaikinta.

Netiksli enciklopedija
Iki šio meto tiksliausių ir patikimiausių žinių šalti

niu buvo laikoma Encyclopedia Britannica. Nuo 1768 me
tų, kai Škotijos pramonės centre Edinburge buvo pra
dėta leisti šios enciklopedijos pirmoji laida, joje visą laiką 
bendradarbiavo patys geriausieji britų ir kitų kraštų 
mokslininkai. Jie atrinko tikslius faktus apie žmones, 
kraštus, valstybes, literatūrą ir mokslą.

Amerikos knygų leidėjams nupirkus Encyclopedia 
Britannica iš britų, atėjo noras ją iš pagrindų pertvar
kyti. Pirmąsias pokarines laidas pertvarkinėjo Chicagos 
universiteto mokslininkai, o vėliau vyriausiu redaktorium

enciklopediją 32 milijonus dolerių, penkioliktą laidą par
davinėja po $600.00, bet pastebėjo, kad pirkėjų nėra tiek, 
kiek būdavo kitoms šio svarbaus darbo laidoms. Vienas 
kitas pastabus enciklopedijos naudotojas parašydavo lei
dėjai laišką, nurodydamas įveltas šios laidos klaidas, bet 
didesnio triukšmo dėl to nebuvo. Amerikiečiams akis 
pravėrė mokytojas Romualdas J. Misiūnas, Williams ko
legijos dėstytojas. Jis atidžiai pastudijavo “mokslinin
ko” Preece darbą ir pasiuntė į Slavic Review žurnalą savo 
pastabas, aiškiai parodančias, kad dabartinė Encyclope
dia Britannica yra pilna netikslių informacijų. Misiūno 
atspausdintas pastabas pasigavo New York Times. Mok
slo žinių redaktorius Iz. Shenker reikalą patyrinėjo ir at
siklausė paties Preece, ar Misiūno dėstomi faktai yra ti
kri, kaip tokio veikalo redaktorius galėjo tuos netikslu^ 
mus praleisti.

Redaktorius Preece neprisipažino, kad jis neturėjo 
supratimo apie komunizmą ir apie sovietų mokslininkų 
persekiojimus, bet jis prisipažino prie atspausdintų klai
dų. Pirmon eilėn jis prisipažino prie klaidingų informa
cijų apie Lietuvą ir lietuvių tautą. Encyclopedia Britan-' 
nica naudojo viską klastojančio J. Žiugždos įsteigto insti
tuto paruoštus duomenis. Panašiai komunistų paruošta 
medžiaga buvo naudojama “tarybinės” Estijos ir Latvi-

1 Ta pažiūra, vieaa, yra teisiš
kai nepagrįsta, nes, kaip tei 
singai yra aiškinęs vokiečių 
katalikų laikraščio “Deutsche 
Tagespost” bendradarbis Dr. 
Karl Eckhart Heinz, to laikraš 
čio š. m. Nr. 91 (dar prieš Hel
sinkio akto pasirašymą), tas 
aktas negali turėti tarptauti
nės teisės ryšingumo; kad tai 
nesąs teisės aktas, o tik politi
nė deklaracija. Antra juo išvis 
nenorėta nustatinėti pokari
nių valstybių sienų ar kokias 
valstybes pripažinti sovietams 
ir pan. Tas aiškėja ir iš JAV 
prezidento Fordo viešo parei
kime ne tik pabaltiečiams, bet 
ir visam pasauliui, vykstant į 
Helsinkio konferenciją, taip
gi ir iš popiežiaus Pauliaus VI- 
jo viešai spaudoje paskelbto 
1975. VII. 25 d. rašto Vatikano 
atstovai arkivyskupui Cassa- 
roli, paskelbto irgi minėtame 
vokiečių katalikų laikraštyje, 
šitie vieši JAV prezidento For
do ir popiežiaus Pauliaus VI-jo 
pareiškimai rodo • Helsinkio 
konferencijos dalyvių tikrąją 
valią, pareikštą ir minėtame 
Helsinkio dokumente. Esant 
kokioms dėl to akto turinio 
abejonėms, jais galima remtis, 
kaip Helsinkio aktą pasirašiu
siųjų turėtos valios ir to doku
mento sampratos interpreta
cine medžiaga.

Taigi matome, kad Helsin
kio konferencijos akiu Lietuvos 
valstybės teisinė padėtis nebu-

Mūsų spaudoje
Radikalo ir pavergtųjų 

pareiškimai
Juodųjų panterų aktyvistas 

Eldridge Cleaver, ieškomas teis
mų už nusikaltimus, 1969 m. pa
bėgo iš Amerikos į Kubą, kurią 
drauge su kitais komunistiniais 
kraštais agitpropiriiu žargonu 
vadino laisvės ir gerovės rojumi. 
Jis keliavo po visą komunistinį 
pasaulį. Buvo Alžyre, šiaurės 
Korėjoj ir šiaurės Vietname, taip 
pat Kinijoj ir So v. Sąjungoj. Bet
gi po ilgų kelionių, praradęs sa
vo visas liuzijas, grįžo Kubon, 
arčiau savo gimtojo krašto Ame
rikos, į kurią jis dabar labai no
rėtų sugrįžti.

Radikalų Rolling Stone leidi
nyje yra atspausdintas su E. 
Cleaver pasikalbėjimas. Jame jis 
pareiškė, kad komunistinė siste
ma yra įvedusi /didžiausios 
priespaudos režimą visoje žmo
nijos istorijoje”. Jam buvo kar
tybė stebint, kaip Kubos komu-

buvo parinktas, mokslus baigęs, bet mažai pramokęs 
Warren E. Preece. Jis redagavo praeitais metais išėjusią 
Encyclopedia Britannica laidą. Jis, kaip ir kai kurie dak
tarų laipsniais apsikarstę mūsiškiai, įsivaizdavo, kad so
vietų mokslininkai savo žinias grindžia faktais ir tiks
liais duomenimis, kaip iki šio meto buvo priverstas jais 
grįsti kiekvienas laisvojo pasaulio mokslininkas. Prof. 
Roobert M. Hutchins įvestų pakaitų britų enciklopedijoje 
jam neužteko. Prie kiekvieno pagrindinio mokslo žinių 
skyriaus buvo įvedamos pačios naujausios naujovės, o 
jei kurioje srityje įvyko pagrindinių pakaitų, tai ten bu
vo padarytos ir pagrindinės straipsnių pakaitos.

Bet “mokslininkas” Preece nuėjo dar toliau. Jis ry
žos padaryti pakaitas ir istoriją liečiančiose žiniose. So
vietų Sąjungą liečiančioms žinioms, jis ryžosi tikslių in
formacijų ieškoti pas sovietų mokslininkus. Jeigu jis 
būtų susipažinęs su komunistų partijos istorija arba 
bent pasitaręs su tais, kurie komunistus gerai pažįsta 
ir žino, kokius metodus jie įvedė į visą kultūrinį gyveni
mą, tai tokio žingsnio jis nebūtų padaręs. Universitetą 
baigęs “mokslininkas” nežino, kad Sovietų Sąjungos 
mokslininkai nėra laisvi. Sovietų policija neleidžia jiems 
laisvai vykti į užsienius, susipažinti šu kitų kraštų moks
lininkų metodais, o jeigu kuris važinėja po užsienius, tai 
tas iš anksto turi pasižadėti dirbti pagal policijos nuro
dymus, o ne mokslininkų nustatytus metodus. Ponas 
Preece net nežino, kad ir komunistų pavergtų kraštų 
mokslininkai privalo rašyti taip, kaip partija jiems įsa
ko, bet ne taip, kaip faktai rodo.

Enciklopedijos dabartinė savininkė Helen Heming-

jos informacijai.
Misiūnui iškėlus netikslumus apie pavergtą Lietuvą, 

pradėjo protestuoti ukrainiečiai, gudai, vengrai, rumu
nai ir kitų pavergtų tautų atstovai. Kiekvienos paverg
tos tautos istorijoje tiek primakaluotų komunistinės pro
pagandos ir praeities klastojimų, kad pats Preece pareiš
kė, jog kitai laidai teks pertvarkyti visos informacijos, 
liečiančios penkiolika sovietinių respublikų.

New York Times paskelbtas netikslias žinias pasiga
vo The Washington Post, kuris šių metų rugsėjo 18 die
nos laidoje iškėlė daugiau klastotų žinių toje enciklope
dijoje. Pasirodo, kad ponas Preece, gavęs laisvas ran
kas, darban ^įsikinkė ne tik pavergtos Lietuvos moksli
ninkus, bet jam šovė mintis, kad ir apie kaimyninę Kubą 
geriausiai gali parašyti Castro Kubos istorijos profeso
rius, o ne Amerikon atbėgęs ir globos nuo komunistų 
ieškantis Havanos universiteto profesorius.

■ Mokytojas Misiūnas atkreipė amerikiečių dėmesį į 
sugadintą Encyclopedia Britannica, o dabar kiekvienas 
atidesnis žmogus surado joje gana stambių netikslumų. 
Pasirodo, kad atmuštos netikslios informacijos ne tik apie 
sovietines respublikas, bet ir apie pačią Aiperiką bei 
JAV kaimynus. Dabartinė josios laida negali būti pati
kima parankine knyga, kurią kiekvienas inteligentas 
dažnai galėtų naudotis. Redaktorius Preece sugadino du 
šimtus metų ugdytą Encyclopedia Britannica gerą vardą 
ir padarė didelių nuostolių dabartiniems leidėjams. Ko
munistai priversti naudoti klastotus Žiugždų informaci
jos šaltinius, bet laisvasis pasaulis nenori mokėti pinjgų 
už komunistų kvailam'redaktoriui pakištas klastotus ži-

vo ir negalėjo -būti paliesta. 
Mūsų valstybė, kokia anksčiau 
buvo (teisiškai egzistuojanti), 
tokia ir toliau pasiliko. Tai 
teisinga ir su mūsų tautos bei 
valstybės interesais besideri
nanti pažiūra į Helsinkio kon- 
:'efencijos aktą. Jos laikosi ir 
mūsų teisininkai, kaip jau anks 
čiau mano minėtas prof. dr. 
3r. Kasias, Dr. Kazys Šidlaus
kas ir kiti, išskiriant nebent 
, au kokį teisės pagrindus vi
sai pamiršusi ir teisine logika 
bęi grynais faktais nesivado
vaujantį ar Brežnevo propa
gandistų suklaidintąjį kolegą.

II. — Kokiai pažiūrai atsto
vauja Tėvų Marijonų “Drau
gas”, dargi skelbiąsis “pasau
lio lietuviu dienraščiu?? 

U

Jis atstovauja ne tą teisiškai 
teisingą (teise pagrįstą) ir mū
sų tautai bei valstybei priimti
ną, taipgi mūsų ir kitų laisvo- 
. o pasaulio tautų teisininkų 
pažiūrą atitinkančią, o tą klai
dingą ir mūsų tautai bei vals
tybei žalingą brežnevinę pa
žiūrą, kad Lietuvos valstybė 
šiandien jau nei teisiškai ne
egzistuojanti, nes ji, matot, 
34-rių Judošių — išdavikų 
(įskaitant ir popiežių Paulių

way Benton sukišo į praeitų metų Preece “pertvarkytą” nias. VLjį!) Helsinkio aktu Sovie-

tų Sąjungai už 30 sidabrinių 
“parduotą”...

“Draugo’’ redaktorius savo 
vedamuosiuose laikraščio skai 
ty tojams ir labai vaizdžiai su 
visokiomis alegorijomis, poe- 
zinėmis puošmenomis “paaiš
kino” ne tik kaip tas “judošiš- 
kas” Lietuvos “pardavimas” 
Helsinkyje padarytas, bet ir 
kaip jis “gražiai”, “iškilmin
gai” su Sovietų Sąjungos sate
litinių valstybių atstovais su
važiavusiais iš Maskvos į Vil
nių buvo “atšvęstas” ir kaip, 
Brežnevui davus ženklą, su
varyti į miestų aikštes ir sales 
jo vergai drauge su visokiais 
raudonaisiais kvislingais šoko 
“pergalės šokį” ant “Lietuvos 
kapo”...

Širdį sopa, tokius vaizdus 
“Draugo” vedamuosiuose be
skaitant, bet dar labiau ją 
spaudžia stebint, kaip mūsų 
‘^pasaulio lietuvių dienraščio” 
redaktorius, vietoj kėlęs pro
testą dėl tų visų Brežnevo pro
pagandinių komedijų mūsų 
tėvynėje Lietuvoje, garsina 
savo laikraštyje brežnevinę 
pažiūrą, kad Lietuvos valsty
bė tikrai 34-rių laisvojo pasau
lio vlstybių sovietams “par
duota” ir dabar jau teisiškai 
neegzistuojanti. Ir juokas ima, 
ir skaudu daros, stebint mūsų 
vienuolijos spaudos organo re
daktorių, tegul ir skausmo iš
kreiptu veidu (visai be reika
lo), tegul ir riedint ašaroms 
per skruostus, bet vistiek pu
čiant tą pačią Brežnevo propa
gandos dūdą ir grūmojant 
tiems, kurie jam brežneviškai 
koncertuoti nepadeda...

(Bus daugiau)

nistai išnaudoja jaunus Ameri
kos radikalus, skatindami sukel
ti kruviną revoliuciją:

— Aš laikau kubiečius pilnai 
atsakomingais už sukiršinimą ir 
Weathermen grupės agresyviai 
elgesenai. Tie jaunuoliai, kaip 
ir aš, šventai tikėjo į Fidelį, Che 
ir į revoliuciją. Kubiečiai jiems 
rodė savo salą, mokė ūkio darbų, 
o po to, tarsi skanėstui, tie revo
liucijos pliuškiai aiškindavo, 
kaip įvykdyti revoliuciją Ameri
koj. Aišku, kubiečiai yra bejė
giai ką nors padaryti Ameriką!, 
kaip ir tie studentai, todėl ku
biečiai ir pasistengė juos įtikin
ti pačiais ciniškiausiais būdais.

Tolimesniame pasikalbėjime 
Cleaver pareiškė:

— Po savo kelionių ir komu
nistinio pasaulio stebėjimo iš vi
siškos artumos, - pamačius Sov. 
Sąjungos ir Kinijos valdymą, da
bar aš galvoju, kad JAV karinė 
jėga turi būti pirmoje vietoje, 
todėl mes turime savo karines 
jėgas stiprinti, o nd mažinti. 
Priešingu atveju jūs būsite spar
domi į užpakalius. Aš jau esu 
nuo tokio spardymo pavargęs... 
Vietoj artėjimo prie detentės su 
Sov. Rusija, aš manau mes turė
tume būti tokio režimo priešai. 
Aš norėčiau matyti Amerikos 
valdžios jėgą, kuri padėtų išnie
kinamiems žmonėms visame pa
saulyje.

Savo rinkinyje aš turiu iškar
pas pareiškimų mūsų studentų 
ir kai kurių turistų. Tie pareiš
kimai buvo “Gimtajame krašte” 
ir išeivijos spaudoje. Man yra 
gėda juos čia cituoti. Mūsų vie
nybei, susiklausymui ir pastan
goms dėl savo krašto laisvės ko
munistai, rusai ar okupantai 
mums nieko negalėjo padaryti. 
.Bet jie atrado bendradarbiauto- 
jųs, pasimetusius tiltų statyto
jus ir jų įvairiausius pakeleivius. 
Tik žiūrėkite ir- stebėkite;- da
bar jie keikia Amerikos prezi
dentą ir net patį šventąjį Tėvą 
bei dar virš 30 kraštų valdžias. 
Po visu tuo slepiasi kova prieš 
Amerikos lietuvių demokrati
nes organizacijas ir jų junginius, 
neatlaidžiai kovojančius už Lie
tuvos ir jos žmonių laisvę.

K. Petrokaitis
- i. 4 k * - / VJ < ,• t - ’

2 Daugelis pyksta ant mela
gių ne dėl to, kad jie meluoja, 
bet dėl jų įsitikinimo, kad kiti 
tais melais patikės.

give...
so store
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A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

0 KAS TU?...

J1
“Sietyno” restoranas, į kurį Dennis 

matė įeinantį aną juodai apsirengusį vyrą, 
buvo vienas iš pačių prabangiausių visoje 
Čikagoje. Jis buvo įsteigtas prieš pusšim
tį melų švedo Gustavo Hanseno. Kalbama, 
kad jau tada jo puošnus prabangus įren
gimas jam kainavęs virš pusės milijono 
dolerių. Viskas buvo įrengia europiečių 
stiliumi, net ir valgį prilaikant jų skoniui. 
Meniu lape mirgėjo Europos kraštų mies
tų vardai šalia valgių pavadinimų. Gėri
mų buvo galima pasirinkti, kokie tik bu
vo gaminami visuose žemės kontinentuose. 
Vyno čia buvo galima išsirinkti šimto ir 
daugiau metų senumo, laikytojo teigimu, 
atgabento tiesiai iš vienuolynų rūsių...

Didžioji valgomoji selė buvo tokia erd
vi, kad prie jos stalų galėjo susėsti apie sep
tyni šimtai žmonių. Už jos buvo specialiai 
įrengta scena solistų ir vaidintojų pasiro
dymams. Kiek žemiau prie jos buvo estra
da orkestrui. Jis grieždavo klasikinius kū
rinius, daugiausia lengvesnio žanro, nuo 
popiečio iki aušros. Geriamųjų barų salė
je nebuvo. Juos pristatydavo svečiams pa
geidaujant patarnautojai iš gretimų patal
pų ir restorano rūsių. Buvo ir atskira salė X v

šokiams, kur griežė mažesnio sąstato or
kestras

To restorano savininkas Gustavas Han
senas buvo emigrantas, atvykęs iš Skan
dinavijos. Jis buvo aukštas, gražiai nuau
gęs, šviesiaplaukis mėlynakis vyras, kaip 
ir daugelis jojo krašto žmonių. Buvo kilęs 
iš aristokratų šeimos, gerai išauklėtas ir 
išmokslintas. Pašnabždomis buvo kalba
ma, kad jis į šį kraštą^ atvyko ne vargo 

_spaudžiamas, o dėl turėtų savo ten meilės 
nuotykių, ar įvykusios dvikovos net dėl 
pačios princesės. Pasididžiuodavo savo 
aristokratiška kilme ir pats Hansenas. 
Kartais su humoru papasakodamas, jog 
Gustavo vardą yra nešiojęs ne vienas Šve
dijos karalius. Hansenų giminė esanti to
kia sena ir garbinga, kad jos pradžia sie
kianti Vikingų laikus. Ji paplitusi viso
je Skandinavijoje davė daug’žymių asme
nų, buvusių valstybės kancleriais. iš<li- 
ninkais, ministeriais, senatoriais, net ka
riuomenės vadais. Kultūros baruose jų 
vardas plačiai buvęs žinomas.

Jo žmona Elzė tokia sena, aukšta kil
me negalėjo girtis. Ji nebuvo lygi jam ir sa
vo išsimokslinimu. Į pirmąsias šio krašto 
aukštumas ji įkopė savo tėvų, stambių 
biznierių, dėka, kurie jau buvo sėkmingai 
prasimušę iki milijonierių ir tuo pačiu 
įgiję'vadovaujantį vaidmenį šio krašto 
ūkyje ir politikoje. Ji, be lo^ buvo labai 

I graži ir turėjo gerą ir švelnų būdą. Ją ves

damas Hansenas gavo ne tik didelį kraitį 
savo užmojams įgyvendinti^ bet kartu ge
rą žmoną, vaikų motiną, kuri daug jam 
padėjo biznio reikaluose. Tik vieną silp
nybę ji turėjo ir tą tik dėl savo gero būdo: 
mėgdavo su restorano svečiais familiariškai 
plepėti jiems per petį paploti. Hansenas tai 
laikė, neleistinu dalyku ir ją įspėdavo ges
tu ar kietu savo žvilgsniūl Jis tai darė to
dėl, kad savo svečių tarpe matė ne tik 
juos turtuolių luomo lankytojų, bet ir iš 
Europos čia atsidanginusių aristokratų, 
bajorių. Jio ten nusigyvenę, atvykę į šį 
kraštą ne vienas surado progų vėl pusėti
nai praturtėti. Nors jie ir nebesitituluoda- 
vo, bet pasijutę kur savo aplinkoje, lai
kėsi aristokratiškų, bajoriškų papročių ir 
etiketo.

šiaip jiems biznyje ir šeimoje klostėsi 
labai gerai, žmona pagimdė du sveikus 
gražius berniukus. Juodu juos gražiai iš
auklėjo, išmokslino, leido net į Europos 
senuosius universitetus. Jų manymu, ta
da Amerikoje jaunos aukšto mokslo įstai
gos dar neprilygo seniesiems Europos uni
versitetams mokslo židiniams. Po laimin
gų trisdešimties šeimos . gyvenimo metų 
Gustavas Hansenas mirė. Jo palaikus grą
žinu gimįąjam kraštui ir palaidojo šalia jo 
garsiųjų sentėvių. Jam dar garžesnį ir di
di ogesnį paminklą pastątė. Kai jo projek
tus paruošė ir pastatė vietos skulptoriai, tai, 
našlės nuomone, padarė jie stambią klai
dą, vienoje paminklo papėdės pusėje ba
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reljefu pavaizdavę sūnaus palaidūno grį
žimo biblinę sceną. Restorano biznį po 
tėvo mirties perėmė vyresnysis sūnus, taip 
pat Gustavas. Jis nedaug ką čia pakeitė, 
tik prisitaikė daugiau prie pasikeitusių 
sąlygų, šokių salėje ėmė griežti išpopulia
rėjęs jau džazo orkestras, o iš valgių sąra
šo išnyko tie miestų vardai, ir jis buvo 
daugiau pritaikytas šiam krašte įsivyra
vusiam skoniui. “Sietyną”, šiaip ir toliau 
tebelankė tik baltieji ir turtuoliai.

Prie įėjimo ir dabar visuomet tebesto
vėjo po du raumeningu, uniformuotu vy
ru. Jų pareiga buvo ne tik svečiams ati
darinėti duris, bet ir sekti, kad į restora
ną neįeitų spalvotieji, blogai apsirengę, 
ar neblaivūs asmenys. Aną po audros va
karą tie uniformuoti durininkai tą nepa- 
žįstąmąjį juodai apsirengusį vyrą, kurį 
Dennnis matė, praleido, pagalbiai jam 
nusilenkę. Tik jau jam praėjus juodu pa
sižiūrėjo vienas į antrą, lyg pasijutę neat
likę pirmą kartą pareigos. Tuo tarpu jis 
ramiai praėjęs salėje dairėsi tuščio stalo. 
Jis pamatęs neužimtą beveik pačiame vi
duryje priėjęs atsisėdo. Reikia pastebėti, 
kad jam einant salės vidurio taku, atsigrę
žė beveik visų valgytojų akys. Keista ir 
sunku išaiškinti, bet esama žmonių, kurių 
buvimas bet kurioje vietoje kitų yra stai
ga pajuntamas. Buvo atsisukęs net pats or
kestro dirigentas, bet ir tas tuojau, kaip 
ir kiti svečiai, pajutę apsivylimą, net ne- 
benusilenkęs valgytojams, vėl nusisuko ir 

toliau dirigavo orkestrą polonezui iš Čai
kovskio “Eugenijaus Oniegino” operos. 
Prie atėjusio svečio tuojau prisitatė patar
nautojas su valgių sąrašu. Bet svečias pa
ėmęs jį ir nė nepažvelgęs tiesiai patarnau
tojui pasakė:

— Būk malonus atnešti man vandens 
stiklą, duonos dvi riekutes ir didelių žalių 
vynuogių kekę.

Patarnautojas, tokį svečio užsakymą 
išgirdęs, su nuostaba išplėtė akis lūkuria
vo vietoje, nuduodamas, lyg būtų gerai ne
nugirdęs ar nesupratęs. Matyti svečias su
pratęs jo lūkuriavimo priežastį, antrą kar
tą pakartojo:

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
_ Dienraštį 

NAUJIENAS
Jos visad rašo

TEISYBĘ



TELEF. PR 8-3225 ~

NL ANNA BALIONAS
AMŲ, ausų, nosies 
IR GERKLtS LIGOS 
2858 W. 63H Street

Valandos pagal susitarimą.

DR. K. G. BALUKAS
AKUilRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 S*. Pulaski Rd. (Crawford

Modkd Building). ToL LU 5-6444 
Prltm, ligoniu pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talof. 6,5-0533

Fax VaHay Medical Center 
860 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

i FLORIDA
Iš Tampęs ir Petersburg© 
' Jūros šaulių invazija

St. Pete Lietuvių namuose 
įvyko invazija: sekmadienį rug
sėjo mėn. 14 d. priešpiet į Lie
tuvių salę sugužėjo, atrodė, ge- 

;rai organizuoti rinktiniai vyrai, 
. visi balti kaip anuoliai ir visi be 
į barzdų. Jų vadas stambaus nu- 
I augimo buvo ypač gerai atrodan
tis.

Šis jų vadas, įžengęs į salę 
smarkiai riktelėjo: “Ei, invazi- 

! ja! šiandien, ve, mes čia su šiais 
į 20 baltų aniuolų užsimame šiuos 
! namus. O jūs, čia esantieji ne
privalote nė pajudėti, nei rik
telti. Tik būkite paklusnūs, ką 
mes jums pasakysime, o ką duo-

DR PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71«t STREET

sim — turėsite priimti”. .
Už valandos po įsakymo bal

tieji “aniuolai” pradėjo savo dar-
Qflw»: HEmlock 4-5849 

SR«xld»: UĮ-2233
OFISO VALANDOS:' 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrai, penktadienį nuo 1—5. treč. 
l~ > jj, tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARG1S 
’GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Cemmunlty klinikos 
MMldnes direktorius..

J934 4L Manhelm Ri, Westchester, IIL

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 
"■•iw afitER ‘ieiUdiėttr S=-8 vai.

T«L 542-2727 arba 562-2725.

buotę: iš virtuvės prie stalų pra-

REZ.:GI 8-0873
< * f 4*"**l> r. r** f > r

DR. W. EIS1N - EIS1NAS 
'Akušerija ir moterų ligos 

GLNEKOLOG1NS CHIRURGIJA 
6132 So. kedzle Ave., WA 5-2670 ,

yalandos pagal susitarimą. Jei neat- 
^’siliepia,' ’skambinti Ml 3-0001. 1

J TEL. — BE 3-5893 j

DR. Ą. B. GLEVECKAS

(PUTRAMENTAŠ)
T ,i riksmu m o arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY FL PETRO (PUTRAMEtNITAS)
5525 So. Harlsm Avė. — 586-1220

dėjo važinėti ir pėsčiom eiti ant, 
pečių užsidėję nešė ir vežė kve
piančias žuvis šviežiai paruoštas 
paįvairinta su kalakutiena ir bul
jonu nugerti. Aleksandra pa
teikė skanią duonutę užsikąsti 
užsipilant kavute. Kitoje salės 
dalyje nutiesė ilgą pusės kilo
metro stalą ir stiprusis tos die
nos invazijos organizatorius ir 
vadas sušaukė prie ilgojo stalo 
visus su juo kovojusius.

Visi susirinkusieji beregint 
užpildė ilgąjį stalą, o dėl saugu
mo sunešė kelias “bombas” su 
ilgais kaklais. Po minutės tos 
ilgosios “bombos” pradėjo tuš
tėti ir jose buvęs koks tai elek
syras greitai pradėjo išdžiūti. 
Matėsi tarpe orgajiizuotųjų kaip 
jie vieni kitiems linksmai ir su
tartinai šūkavo “valio” jūrų šau
lių vadui Baranauskui ir jo 50 
išrinktųjų šaudytojų.

Visi buvo linksmi ir laimin
gi, kad tą dieną jų okupacija 
puikiai pavyko, panašiai kaip ka
daise Kasparilai užkariauti Tam
pos miestą.

Tik skirtumas buvo, kad čia 
buvo visi garbingi šauliai, • visi 
balti, šviesūs ir be bazdų ir vi
si gražūs lietuviai vyrai su šei
mom.

Bus malonu prisiminti lietuvių 
jūros šaulių “okupacija”, pa
mėgdžiojant okupacijas dabar 
modernių okupacijų laikais, tuo 
skirtumu, kad vietoje kraujo 
“praliejimo” buvo pralieta ke
letą bonkų gardaus eliksiro, ge
riant tostą į šauniųjų lietuvių 
jūros šaulių sveikatą ir dėkojant 
Aleksandrai su Antanu Lukams 
už šimtų žuvelių prigaudymą ir 
sugebėjimą visus — “okupan
tus” ir “okupuotuosius” alkanus 
papenėti, trokštančius pagirdyti.

Onutė

Chicagos miesto oras

Chicagas oras dabar yra šva
resnis už bet kada buvęs nuo 
1958 metų, pareiškė Aplinkos 
kontrolės viršininkas H. Wallace 
Poston miesto biudžeto konfe
rencijoje. Per praeitus metu pa
stebėtinai sumažėję, tokie terša
lai kaip sieros dvidegis (sulphur 
dioxide), dulkės ir azoto dvide
gis (nitrogen dioxide). dulkės ir 
azoto dvidegis (nitrogen dioxi
de). Visų šių trijų teršalų kie
kis Chicagos ore esąs mažesntis 
negu f ederaliniai standartai rei
kalauja. Raportas tačiau rodo, 
kad federalinių standartų dėl 
anglinio viendegio (carbon mo
noxide) Chicago dar neišpildo.

lėtų mirti. Jiems ū dytojas pa
šoki, |kad nėra jokios vilties ją 
išgelbėti, nes jos smegenys yra 
labai sunkiai pažeisti.

Teisėjas paskyrė advokatą 
Daniel Coburn ligonės intere
sus ginti. Advokatas tuojau nu 
statė, kad ji dar gyva. Retkar 
čiais ji pajudina akių blakstie
nas ir pajuda josios lūpos. Tai 
reiškia, kad mergaitė dar turi 
gyvybės žymių. Tėvai skun
džiasi, kad mergaitė jiems kai 
navusi virš $100,000.00 ir kad 
jie jau nebeturį daugiau pini
gų. Teisėjas Robert Muir Jr. 
turės nutarti, ar patenkinti tė
vų prašymą.

vwwuwvvvvvvvvwvwwvvvvvvvvwvwvvvwvvvvwvvuvvw

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Dievas yra dvasia Ir jo parblntojal turi garbinti jj dvasia Ir 

tiesa". — Jono 444.

• e •

Reikia nuolat atsiminti, kad Dievas, kurio akivaizdoje mes esame, yra 
dvasinė esybė, turinti neribotą galybę. Jis pažįsta mūsų, mintis ir visus 
širdies sumanymus; todėl tikras ir jam patinkamas garbinimas turi būti 
darytas iŠ tikros širdies, dvasioje ir tiesoje. Esamuoju laiku nėra daug 
tokią, kurie taip daro. Ateityje, Tūkstantmetiniame amžiuje, kuomet Dievo 
pažinimas bus visuotinas ir kuomet visa žmonija bus išgelbėta iš nuodėmės 
ir palaiminta, pradinis Dievo meilės įstatymas bus vėl parašytas žmogaus 
širdyje. Tačiau vertais ir tinkamais §auti amžinąjį gyvenimą bus pripa
žink tik tie, kurie klausys ir garbins Dievą dvasioje ir tiesoje.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra ml- 
rvsieP? J tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai.' Rašykite:

a e e
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
ŽV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 West lQ3rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

M X. A. Y. JUČAS
TeL- 561-4605 ir 489-4441

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
o F I S A I :

, 1002 N. WESTERN AVE.
(Prie Western Ave. kampo) 
5M4 jfa. WESTERN AVE. 

Valandos pagal susitarimą.
_MBH=X■■■■■■■

Ofise teLf^HĖ 4-1818
Atėnei los: PR 6-9801

GĖLĖS VISO/AS PROGOMS

Beverly Hills
į GĖLINYCIA 

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

į * . ,- - - - -
’ PERKRAUSTYMAI

M 0 V i N G I
Leidimai — Pilna apdrauda

T . ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063s ___________ _______________________

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: pirmadieniais, antradie- ‘ 
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta._ ___

MOVING
Apdraustas perkrausfymas 

iš įvairiu atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

i ei.: FRontier 6-1382 
■■ ■! ■'

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

•KALBA LIETUVIŠKAI 
2111 Jf. 7,l«t (St. — Tel. 7)7-5149 

TOn-ing skis Pritaiko akinius ir
- -“contact lenses”.

V1L p<£al susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

.PROSTATOS CHIRURGIJA 
2654 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketirtad. nuo 5—1 vai. vak.
v Ofiso telef.: 776-2880 

Naujas rec. telef.: 448-5545

j 1 - . — -----—

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

j
’ Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-; 

dienio iki penktadienio *12:30—; 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai.! 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

715® So. MAPLEWOOD AYE.

CHICAGO, ILL. 60629
i;- - - - -- - - —- - - - - - - -

” DR. VYT. TAURAS , 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL PR 8-1223

ROCKFORD, ILL
Pavyzdinga lietuviška šeima.

Rockforde iš plačiai žinomų 
muzikas chorvedys Liudas ir jo 
žmonelė Jarošekai užaugino dvi 
gražias dukreles' Reimondą ir 
Margą. Reimondą atsivežė iš Lie
tuvos, Marga gimusi Rockforde.

Visi lietuviai norėdavo su Rei- 
mute pasikalbėti, kad ji mokėjo 
gražiai lietuviškai teisingai žo
džius ištarti, su senais lietuviais 
ji mokėjo maloniai šypsotis, kad 
visi norėjo ją panešioti ant ran
kų. Ir scenoje pasirodydayo.-

Jaunesnioji dukrelė Marga su 
geriausiais moksle atžymėjimais 
baigė gimnaziją (High school) 
ir Rockfordo kolegiją, kuri Uli-- 
nojaus valstijoje aukštai pasta-, 
tyta. Vietinėje spaudoje buvo, 
plačiai aprašyta apie mūsų lietu-, 
vaite Margą Jarošekaitę.

čia aš ir negaliu praleisti ne
pranešęs Naujienų skaitytojams, 
kad ir Rockfordo lietuvių tarpe 
turime gabių jaunuolių, čia daug 
priklauso nuo tėvų ir nuo išauk
lėjimo. Nebuvo kada su vaikais 
gatvėmis bėgioti, kaip kiti vai
kai daro. Pamėgo knygas, prie 
jų sėdėti.

Garbė tėvams. Sveikinu ponus 
Jarošekus, kad jų dukrelės pri-. 
si deda prie lietuviško vardo pa
kėlimo. žvalgas

Turkų valdžia nori 
tartis su JAV

Ankara, Turkija. — Turki
jos premjeras Suleiman Demi- 
rel pareiškė, kad jis nori pra
dėti pasitarimus su JAV vyriau
sybe dėl bazių. Kaip atsimena
me Turkija įsakė uždaryti vi
sas bazes liepos mėnesį, kai 
JAV negalėjo parduoti Turki
jai būtinai reikalingos amuni
cijos, išnaudotos Kipro salos 
okupacijai. Turkai manė, kad 

jie privers JAV kongresą rei
kalą tuojau sustabdyti ir par
duoti turkams reikalingus gink 
lūs. Bet kongresas nieko ne
padarė, o keli jtakingi Ameri
kos politikai pareiškė, kad JAV. 
gali apsieiti ir be Turkijos ba
zių.

Atrodo, kad Turkijos karo 
vadovybė sutiktų grąžinti svar 
besnes bazes amerikiečiams, 
o ne tokias svarbias būtų gali
ma visai uždaryti. Amerikie
čiai gali .atgauti bazes, bet 
amerikiečiams palankus prem
jeras gali netekti kelių balsų 
parlamente, kurie reikalingi 
jo vyriausybei išsilaikyti.

Amerikiečiai Turkijoje turi 
kelias galingas stotis, kurios 
gali klausyti visas sovietų sto
tis ir sekti Rūsijos vidaus gy
venimą. Jeigu šios stotys būtų 
išardytos, tai amerikiečiai nu
stotų priemonių žinoti, kas 
verda pačioje Sovietų Sąjun
goje.

Sąmonės nesekusi 
mergaitė dar gyva
Morristown,. J. — Karen 

Aną Quinlan jau pe.nki mėne
siai guli be sąmonės. Ji būtų 
jau mirusi, jeigu nebūtų prie 
jos organizmo pritaisyta mo
derni mašina, varanti kraują. 
.19 metų mergaitė sniai’kiai 
sutrenkė galvą ir sukrėtė sme
genis.

Tėvai prašė teismą leisti iš
jungti mašiną, ^ąd ligonė ga-

OFISO VAL: pirm., antrad.. trečiad. i 
Ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie-1 
niatf M vai. po pietų ir kitu laiku

* 1 pagal susitarimą. ______

V. Tumasonis, M. D., S. C.
'c H I R U R G A S

\ 1454 WEST 71st STREET
Ofiso .telef.: .HEmlock 4-2123

Jterid. telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
rsUnads1 skambinti talef. HE 4-2123. 
Jei nAMsibepih,' tai telef. GI 8-6195.

FOREST FIXES HUTT 
OCX TCtREST FRIEbCed

& -♦ -^4

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t, t

Ger -vHdHSe hat ao defesa* „ 
the carelest «#e Era. 

į So pleaae foūcnr Saaioefi ABCk 
j Al-wsy, koU wecdses t£R cold, 
j Be • dcovs ail cmpAre^

VaL* P—4 Ir 6—8- šeštadieniais 9—1. acai*- CrwA dl 
rrok« dead eat.

] klasės paštas 
lygus oro paštui

WASHINGTONAS (UPI). — - 
Paštų Tarnyba pirmadienį pa
skelbė apie pakitimus pirmos 
klasės tamyboie, kurie oro paš-. 
to ženklelius padarys beveik ne
bereikalingais.

Paštų Tarnyba pareiškė, kad 
jos pirmosios klasės aptarnavi
mas yra tiek geras, kad nuo spa
lio 11 dienos ji tikisi galėsianti 
daugiau "kaip 90 nuošimčių pir
mos klasės pašto pristatyti se
kančią dieną arba antrą dieną 
po išsiuntimo.

Tos pagerinimo programos 
praktiškas’ efektas yra tas, kad 
naminiai (domestic) pirmos kla
sės siuntiniai apmokės to paties 
lygio aptarnavimą, kokį anks
čiau tik oro paštas tegalėjo ap
mokėti”, pasakė pranešėjas.

SKAITYK IR KITAM PATARKI
SKAITYTI "NAUJIENAS"

TAISOME KLAIDĄ
Naujienų šių metų Nr. 218- 

buvo atspausdintas mano 
straipsnis (tąsa): “Pastabos 
dėl Mieželio pastabų”. Tame, 
straipsnyje priešpaskutinėje 
skiltyje yra įsibrovusi klaida. 
Atspausdinta: .“Vladas Mieže
lis pabrėžė, kad vyr. Tribu
nolo pirmininkas jam pasakė, 
kad to tribunolo teisėjas”. ... 
o turėjo būti: “Vladas Mieže
lis pabrėžė, kad Vyr. Tribuno
lo pirmininkas j am pasakė, kad 
to tribunolo teisėjams” ....

Petras Kūginis

, TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
liA 2533 W. 71st Street 

Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
■3IKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Savo naminę vaistų spipteję reikia 
nepaprastai JvariaU ir tvarkingai už-1 
laikyti/ kaip šiame Vaizdelyje parody
ta: išimti visas .bonkutes ir nuplauti 
lentynas; rpatikrinti visus užrašus, | 
kad neįvyktų klaidų, nes ’ vaistų su
maišymas gali būti .fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtom bet .kokiam ' neti
kėtumui pasiruošęs.'

sFffiNS

Susirinkim a ~
PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 
Draugijos’ poatostoginis susirinkimas ■ 

‘įvyks pėnktadiehį, rugsėjo 26’d. 7:30 
vai. vak. Chicago .Savings bendrovės i 
patalpose. 6245 ' So. Western Ave.' 
Nariai prašomi atsilankyti. nfes Arą 

. svarbių reikalų aptarti. Po susirin-. 
kimo'tu/š vaišės: ‘

Eugenija Strungys, nut. rašt.

— Lietuvių Žagarės Klubo narių 
eilinis susirinkimas įvyks sekmadie- 
Hl. fugšejo 'iŠ: H. “ 1:M vaL '* popiėt, 
4346 So. California Ą/e. bariai kvie
čiami atsilankyti aptarti klubo rei
kalus. .kurių yra daug. JPo susirinki
mo bus vaišės.“ ~

Rožė Didžgalvienė, rast.

yqrwApan-Americans Celebrate Arrival
This year, Americans of Norwegian extraction are celebrat

ing the 150th anniversary of the Arrival in Amerięa of the first 
Norwegian iifrimigrant families. ’ These pičfiėėti, kn6#ri Is 
*SIoopers,w ajfter their sailing vessel, settled first in upstate 
New York. Thėy Then tnetved ori to Illinois: Others followed 
making their homes ahd helping to develop Illinois, Iowa, Wis
consin, Minnesota and the Dakotas. Because seafood is a main- 
atfi/ of the diet of their ancestral land, fradiboriaT fish dishes 
will be appearing often on Celebration tables. To join in the 

‘celebrations,'fry this recipe /or Norwegian Fiske (Fish) Pud
ding served with a dill flavored, corn starch thickened sauce,

Norwegian Fiske Pudding
*14 teaspoon pepper 

teaspoon ground nutmeg 
iyz pounds raw fish (haddock, 

r ’ c6d Or 30!^) Cubed, *'
(3 cups) r y- , . , 
cup chopped onion »

' 1 tablespoon margarine
cup fine dry bread crumbs 

1^4 cups half and half 
legg 'T
2 ta thespoons Ariro com

starch .■ 4
1 teaspoon Alt
Grearn x4U baking dish margarm^-

fit>rinMe with braad crumb*, bak£n< dish to d6af bottrnn
Id Nknder container; htif ahd halt egi corn

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 §o. HERMITĄGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

✓

^ęPjERNLŠKOS AIk-;Cp4NDITlONED KOPLYČIOS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
P 1 Į i ’ * - f < • - ‘ f t* ~ 4 ' r Y

ambulance 
PATARNAVI
MAS ŪIENĄ 

IR NAKTL

TURIME
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAlYSE.

>307 So. ^ITUANICA AVjENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
So. oOth Ąye^ ,Cjcero, 111. Pkone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
J3Ų) So. ĄVL. Tel.: YAnis 7-1138-J13S j

STEPONAS C. LACK IB SŪNŪS
XjLAQSAWlCZ)

2424 WEST 65th STREET KEpuonc
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

P, J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArde .

J II,i , LU.- ■ ■ .... . ■■ ».
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Pardavimui

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

PAVARDE IR VARDAS

SKAITYK IR KITAM PATARKGARSINKITĖS naujienose

(1869-1959) metų
664 psl. Kaina

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

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

185 North Wab**h Arenu* 
2nd Floor Chicąjo, Dl. 60601

BUILDERS ANO CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

BUSINESS CHANCES 
Biznio Pro&e*

SKAITYTI "NAUJIENAS

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

3646 WEST 69th STREET 
Talefu REpubllc 74941

316.00, 
JAV vietota metami 
— 2-50. Uislenlue- 
tavaltf nemokamai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 6063Z Tel. YA 7-5980

lietuvis, pirmos

Naujoji valstybėlė pasivadi 
no šiauriniais Solmonais.

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.

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

šymai ir kitoki blankai.

& Kas žlugdė ir žlugdo lietu
viu tautą. Tai naujai išėjusios 
A. D. Kizlio Kizlaičio 127 pusla
pių knygos pavadinimas. Jos 
kaina $2.25. Autorius, recenzuo
damas V. Žemaičio vandenvar
džius ir piliakalnius, gvildena 
istorinius ir šių dienų lietuvių 
tautinės savižudybės aspektus. 
Nurodo būdus, kaip išsilaisvin
ti iš užgožusios svetimųjų dva
sinės vergijos ir medžiaginio iš
naudojimo.

NAUJIENOSE galima gauti 
tik po .vieną knygos egzemplio
rių, atsiuntus nurodytai sumai 
čekį tokiu adresu: NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. 60608.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠS1M0KĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Reorg. LB Vidurio Vakarų 
Apygarda rengia Vysk. M. Va
lančiaus ir M. K. Čiurlionio mi
nėjimą. Programoje mok. I. 
Serapinas skaitys paskaitą apie 
vysk. M. Valančių, dail. M. Šilei
kis kalbės apie M. K. Čiurlionį, 
pian. M. Motekaitis paskambins 
iš M. K. Čiurlionio kūrinių ir 
aktorius A. Brinką paskaitys iš 
Vysk. M. Valančiaus raštų.

Minėjimas įvyks rugsėjo 28 
d. 3 vai. p. p. Tautiniuose Na
muose, 6422 So. Kedzie Avenue, 
Chicagoje. Maloniai kviečiama 
visa lietuvių visuomenė.

Įėjimas laisvas. (Pr).

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai

Toks anakronizmas, kada 
visas pasaulis siekia ir gauna 
nepriklausomybes, laisvų ne
priklausomų tautų tarpe bujo
tų despotiška vergų imperija, 
ilgai negali tverti. Reikia tikė
ti, kad Afrikos ir Azijos tautų 
emancipacijos pasaulis atsigręš 
veidu ir į pasivadinusią Tary
bų Sąjungą paskutinę žiaurių 
jų viduramžių liekaną — kolo- 
nialinę vergų imperiją, jpr.

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

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

By owner. 
$67,000.

Phone 430-1733

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Mayotte sala su 40,000 gyven 
tojų svarsto atsiskyrimo klau
simą nuo Comoros, kuriai 
Prancūzija neseniai davė ne
priklausomybę.

Eritrėja kariauja su Etiopi
ja, siekdama išsikovoti nepri
klausomybę.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

MECHANICS WANTED 
Experienced for Mercedes Benz and 
Volkswagens. Good Salary. Paid uni

forms, insurance and vacation.
Apply in person: 

TONY’S IMPORT MOTORS 
7144 W. Ogden Ave. 

BERWYN. ILL.

NEPILNAM LAIKUI reikalingas va
lytojas ir indų plovėjas restorane 

dienomis.
Kreiptis i Richardą Shlaustą. 

Tel. 925-1078. PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PALOS HILLS 
Comer lot 101 x 217 improved. 

By owner.
Phone 430-1733

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

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS 
NOTARIATAS — VERTIMAI.

MARQUETTE PARKE, 7205 So. 
Francisco, pigiai parduodami baldai 

ir įvairiausi daiktai.

Pajamų namas be morgičių mokėji
mo rūpesčių. Beveik naujas 3 butų 
mūras — 2 po 5, abu su dviem dide
liais miegamais, salionu, valgomuoju 
ir virtuve. 3-čias butas turi miega
mąjį. salioną ir virtuvę. Individualios 
karšto oro šildymo sistemos gazu. 2 
mašinų garažas su dirbtuve arba san
dėliu viršuje jo. Nuo sienos iki sie
nos kilimai. Daug spintelių ir rū
bams klosetų. Beismantas. Iškalto
mis sienomis šildoma pastogė ir dar 
daug įvairių ekstra dalykų. Galėsite 
tuoj įsikraustyti. Žemiau 50 tūks

tančių. Privatus pardavėjas.
Teirautis po 6 vai. vak.

Tel. 847-2273.— Spalio 12 d. (sekmadienį), 
įvyks Cicero Balfo skyriaus 
metinis susirinkimas, šv. Anta
no parapijos bažnyčioje 10:30 
vai. bus atnašaujamos šv. Mi
šios už Cicero Balfo skyriaus 
mirusius narius ir aukotojus. 
Pamaldų metu giedos solistė 
Roma Mastienė. Po sumos, 
11:45 vai., parapijos salėje bus 
Balfo veiklos pranešimai, val
dybos, kontrolės komisijos ir į 
Balfo seimą atstovų rinkimai. 
Programai paįvairinti, scenoje 
pasirodys lit. mokyklos moki
niai. Kviečiami gausiai daly
vauti.

Azorų salos grasina atsiskir
ti nuo Portugalijos, Korsika 
nuo Prancūzijos, o pati nau
jausioji naujiena — dar viena 
“tauta” ruošiasi pasiskelbti ne
priklausoma. Tai yra kažkur 
Pacifiko okeane “mikroskopi
nė, vidutiniškos amerikiečių 
farmos — 1,500 akrų didumo 
salelė Banaba su 2,500 gyven
tojų “banabų”. Salelė turi vie
nintelį gamtos turtą — fosfatą, 
kurį eksploatuoja Anglija, Aus
tralija ir Naujoji Zelandija, 
dėl to salelę administruoja iš 
visų trijų sudaryta komisija. 
Juokai juokais, bet visiškai 
galimas dalykas kad nepri
klausoma “Banabija” Jungti
nėse Tautose turės savo atsto
vą ir tas atstovas turės spren
džiamąjį balsą lygų Jungtinių 
Amerikos Valstybių balsui 1

— Stipendijos Lietuviams. 
Čikagos Universitete yra velio- 
nies Charles Bliza testamentu 
įsteigtas Charles Bliza Scholar
ship Fund, kuriuo gali pasinau
doti 4—5 lietuvių kilmės berniu
kai ir mergaitės baigusieji Čika
gos viešąsias (public) mokyk
las-su aukštais pažymiais ir tu
rėdami gerą moralinį charakte
rį. (Norintieji stipendija pasi
naudoti patariami kreiptis į 
universiteto įstojimų direktorių 
— Director of Admissions, Uni
versity of Chicago, 1116 East 
59th St., Chicago, Ill. 60637.

J. Daužvardienė, 
Lietuvos Generalinė Konsulė

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, Šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai Certifikatal.
V. VALANTI N AS

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

ną balsą. Jungtinės Amerikos 
Valstybės taip pat turi vieną 
balsą.

Ką tik viršuje minėtoji nuo 
papuasų atsiskyrusi Bougain
ville salikė, turinti gyventojų 
kaip Peoria, Ill., miestelis 
(100,000) ;— greit ateis į Jung
tines Tautas kaip lygi pas ly
gius.

Afrikoje, kur kiekviena čia
buvių gėntis nori nenori gavo 
nepriklausomybes, skaldymosi 
procesas toli gražu dar nesi
baigė: šiomis dienomis 80,000 
gyventojų turinti gentis Ca
binda pasiskelbė norinti atsis
kirti nuo Angolos.

SKAITYK TR KITAM PATARK 
SKAITYKI DEMOKRATINĮ 

DTFNPA.RT^ ’NJUTTrNj«?•

— Audronė Tamulienė išrink
ta Amerikos Lietuvių Montes
sori Draugijos pirmininke Tary
bos susirinkime rugsėjo 11 d. 
Draugija ne tik puoselėja prieš
mokyklinio amžiaus vaikų auk
lėjimą Montessori metodais, 
bet ir išlaiko tokią mokyklą 
Marquette Parko apylinkėje. 
Mokykla yra pavadinta mece
natų Irenos ir dr. Leono Kriau- 
čeliūnų vardu.

— Ponia Anelė Pocius išrink
ta Amerikos legiono Don Var
nas posto Moterų vieneto pir
mininke, Adeline Garb ir Mary 
Jurgel — viceprnl., Jean Par- 
gauskas — sekr., Valeria Stanai
tis — ižd., Bcrniee Ambrose — 
istorininke, Joana Sobeckis — 
religinėms apeigoms, Annette 
Mosteika — maršalka, Violeta 
Jocius ir Rita Radcliff — vėlia
vų pareigūnėmis. Įvesdinimas į 
pareigas bus kartu su AL Don 
Varnas posto pareigūnais rug
sėjo 27 d. 8 vai. vak. posto sa
lėje, 6816 So. Western Ave. 
Iškilmingas įvesdinimo apeigas 
praves Ann Shulmistras ir Va

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

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

lerija Stanaitis. Po apeigų bus 
pobūvis ir vaišės.

— J. Mikšys, Hamiltono litu
anistinės mokyklos vedėjas, 
registruoja studentus lietuvių 
kalbos ir literatūros kursams, 
kurie bus aukštesnės mokyk
los arba gimnazijos lygio ir 
gaus specialius pažymėjimus 
Kanados mokyklų kreditui. 
Kursai bus, jei susidarys nema
žiau 15 kursantų. Kursai būtų 
vakarais vieną kartą savaitėje.

— Registruotos Lietuvių Ben
druomenės Marquette Parko 
Apylinkės Valdyba pakvietė 
Kviriną Runimą, kuris su Cice
ro jaunimo grupe suvaidins 
visų labai pageidaujamą vaidi
nimą “Laisvės kaina”. Vaidini
mas įvyks spalio mėn. 10 d., 
7:30 vai. vak. parapijos salėje, 
6820 So. Washtenaw Ave. Pra
šome visus skaitlingai daly
vauti. St. Patlaba

rtttįt nuomavimas. ĮVAIRŪS 
ORAUDTMAT NAW TR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS. 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369.ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

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

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

— Southtown Economist sek
madienio laidoje paskelbė A. 
Liepinaičio laišką prez. Gerald 
Fordui. Jame cituojamas jo pa
reiškimas nesenai įvykusioje 
tautinių grupių atstovų konfe
rencijoje, duodama tremtinių 
Sibiran statistika ir lietuvių pa
stangos išlaikyti savo, kraštą 
laisvėje. Jis abejoja verte Hel
sinkio susitarimų, kuriuos vyk
dys tik laisvasis pasaulis. Laiš
kas užvardintaš: “Get Soviets 
out of Baltic" stambia antrašte, 
kuri atitinka laiško mintis bei 
sukeliančias nuotaikas.

Kiekviena, nepriklausomy
bę gavusi kad ir mikroskopi
nė valstybė, priimama pilna
teisiu nariu j Jungtines Tautas, 
kuriu plenumo posėdžiuose 
turi pilną balsą, lygų didžiau
sioms galingiausioms valsty
bėms. Turėdamos lygų balsą 
su didžiosiomis skaičiumi su
darydamos daugumą jos bet 
kuriuo klausimu gali apversti 
pasaulio jėgos balansą ir įvai
rių “svieto lygintojų” kursto
mos jos to jau siekia.

Pavyzdžiai:
Maldives respublikėlė, api

manti virš 1,(KX) mažyčių sale
lių — 115 ketvirtainiu mvliu 
teritorijos su 122.000 gyvento
jų Jungtinėse Tautose turi vie-

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
£10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija. 43 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

LIUKSUS 17 M. MŪRAS. 2 auto 
mūro garažas. Šeimai gyventi arti 
California ir parko. $21,500.

MODERNUS 4 BUTŲ mūras ir 2 
auto mūro garažas. Atskiri šildymai. 
Cent, air cond. Arti Maria High. — 
$45.500.

1% AUKŠTO NAMAS ir 2 auto 
garažas. Arti bažnyčios ir parko. — 
$18.000.

1V2 AUKŠTO 2 BUTU 19 m. mūras 
ir 2 auto garažas. Kambarys sausam 
beismonte su patogumais. Pušų me
džio porčius. S32.000,

7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA.
2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas.' Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $29.750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karnetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate būtą. Arti parko. 
$35 700.

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

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15.000 metiniu najamu. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23,900.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
Parko bažnyčios. Jau laisvas. — 
$21.000.

2 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante, naujas gazu šildymas. Geras 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

I). P. iš Londono praneša:
Mažutė salikė netoli nuo 

Naujosios Gvinėjos, vadina
ma Bougainville, turinti 90,900 
gyventojų, šiomis dienomis pa 
siskelbė nepriklausoma ir nu
traukė visus buvusius priklau
somybės ryšius su Naujosios 
Gvinėjos papuasais. Arava 
miestelyje,’kurs nuo šiol tam
pa valstybės sostine, trims tūks 
tančiams piliečių dalyvaujant, 
įvyko nepriklausomybės pa
skelbimo iškilmės, kuriose se
paratistinio sąjūdžio vadas 
Aleksis Sarei savo kalboje pa
sakė: “Gana mums primestos 
papuasų valdžios, mes trokš- 
laine savo salos ateitį paimti į 
savo rankas?. Per iškilmes bu
vo iškelta vėliava — žalia ir 
balta saulės kobalto (sidabri
nės) spalvos lauke. Salelė yra 
turtinga vario rūda.

— Ponia Sofija Pocius, gyv. 
Marquette Parko apylinkėje, 
šiandien nustebs, radusi savo 
pašto dėžutėje Naujienas. Jas 
jai užsakė vierieriems metams 
jos mielas sūnūs Aleksas, ži
nodamas, kad jo mamytė jas 
mėgsta, kad jai nereikėtų artė
jant rudens ir žiemos blogiems 
orams vaikščioti į krautuves 
pirkinėti paskirais numeriais. 
Naujienų vadovybė dėkoja p. 
Aleksui Pociui už pavyzdžio ir 
dėmesio vertą {elgesį, išreiš
kiant meilę savo mielai mamy
tei, kartu lietuviškai spaudai 
ir lietuvišiekins reikalams, taip 
pat sveikina ponią Sofiją kiek
vieną dieną gausėjančioje Nau
jienų skaitytojų šeimoje.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St,

Chicago, Ill. 60608

Q Siunčiu_________  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS Memet CO metrj. Minint nukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lieturip dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lletuviŲ laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos J sandėrius su okupantais ar Ju įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas Hetuvip demokratines grupes, jp bendras institu
cijas ir remia visq lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją Hetuvip daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl' Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo valų kreipiasi j visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
tuvUkų reikalų renesanso.
KAINUOJA: ChleagoĮ® Ir Kamdoja matams — $30.00, pusei mėty

trims mėn. — $8.50, vienam men. S3.00. Kitose
— 526.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn.
m — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama

Praioma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Visame pasaulyje liko vie
na kolonijalinė imperija — So
vietų Rusija, kuri tebelaiko 
dešimtis tautų pavergusi, jų 
tarpe ir mūsų Lietuvą. Nerei
kia būti pranašu, reikia tik ti- 
tikėti, kad paskutiniosios kolo
nijinės imperijos dienos yra 
suskaitytos.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

P^8 vlenintelj 
i F lietuvi kailininką

Chicagoje -------
U^NORMANĄ 
/ft^^BURŠTEINĄ 
vlliK4^į^Tel. 263-5826 

(į»taigo>) ir 

677'34S9 (buto)

_    — -------- ----- --------- —— .
Tammy Patterson dėvi kojy ramsčius, bet ji gali bėgioti, laipioti ir 
važinėti triračiu. Jos noras gyventi ir nepaprastas gyvumas paska
tino išrinkti ją šių mėty Dešimtuku Maršo pavyzdine garsinimy mer

gaite. Nuo jos nesitraukia šuo Smokey.

— Mišios už a. a. Lietuvos Ge
neralinį konsulą Dr. Petrą Dauž- 
vardį keturių metų jo mirties 
sukaktyje, bus atnašautos penk
tadienį, rugsėjo 26 d., 7:30 vai. 
ryto Gimimo Švč. Mergelės Ma
rijos bažnyčioje, ir, tą patį ry
tą. Tėvų Marijonų ir Tėvų Jė
zuitų koplyčiose.
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| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE




