
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

VOL. LVH Chicago, HL — Pirmadienis, Rugpjūčio-August 24 d., 1970 m Kaina 10c
Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C* 20540

Saulėta, temperatūra apie 80° 
Saulė teka 6:08, leidžiasi 7:38.

MAUJIBNOS• h* T itfaw a Dalhr Ntfvrt
PaMitbad ky Tka iJthaaaiaa N«w» PsHiahiag Co^ Sšk.

1739 So. Hatated Street, Chicago, m. 806D8 
HAymarket 1-8100

Oovr Om Million Lithotninn hi The United Stetei

199

FULBRIGHTO PLANAS VIDURIO RYTAMS
RUSIJOS - VOKIETI JOS SUTARTIS

Lietuva lieka uždaryta p|ar kietesniame 
sovietų kalėjime

Kaip beįvertinsi įvykių eigą, vis dėlto, reikia pripažinti, kad 
pastarasis, š. m. rugpiūčio 12 d., Sovietų Sąjungos su Federali- 
ne Vokietija susitarimas Maskvoje turės nemažos įtakos tarp
tautinei politikai Netenka panašauti, kas ir kuriuo būdu dau
giausia turės naudos. Reikšminga tai, kad tą pačią rugpiūčio 
7 dieną, kai po derybų dėl vak. vokiečių-sovietų sutarties, po teks
tu pirmąsias savo pavardžių raides buvo įrašę A. Gromyko ir 
W. Scheel Viduriniuose Rytuose paskelbtos karo paliaubos tarp 
Izraelio ir Egipto. -Kremliaus vadovaujanti ranka veikia tiksliai.

JUNGT. TAUTOS IR VIDURIO RYTAI
Sen. Fulbright pasisako už tai, kad Jungtinės Tautos 

. "priverstu" Izraelį ir arabus taikytis
WASHINGTONAS. — Senatorius William J. Fulbright, ku

ris vadovauja Senato užsienio reikalų komitetui, šeštadienį pa
siūlė planą Vidurio Rytų nepaskelbtam karui likviduoti. Pagal tą 
planą Jungtinės Tautos’ privalėtų suvaidinti svarbiausi vaidmenį 
taikai atstatyti. Būtent ji turėtų vadovauti ne tik taikos dery
boms, bet ir garantuoti, kad taikos sutartis nebūtų pažeista. To
kia garantija būtų paremta ir Amerikos įsipareigojimu, susijusiu 
su Izraelio apsauga. ;

šiame, didžiųjų karų šimtme- 
<tyje, pasaulį yra nustebinusi jau 

trecioji Rusijos-Vokietijos su
tartis. 1922 m. Rappalo pasira
šyta sutartimi abi valstybės at
gavo karo metu nukritusį res- 
pektą. Po to jos stiprėjo, ir gin
klavosi, prarastoms teritorijoms 
atgauti. .Sovietų Rusijos godūs

kreipti j nuo Rusijos išsilaisvi
nusias Lenkiją, Lietuvą, Lat
viją, Estiją, Suomiją ir Besara
biją. Vokiečiai siekė atgauti 
Ruhro kraštą ir buvusios ryti
nės Vokietijos dalis. -

Viename ir . kitame krašte 
paruošus galimo karo mašinas, 
1939 m. rugpiūčio 23 d. Mas
kvoje’ buvo pasirašyta nauja 
Ribbentropo-Molotovo paktu pa- 
pavadinta, sutartis. Aba ga
liūnai, šią sutartį pasirašyda
mi, jau buvo pasiruošę vienas 
kitam smogti iš pasalų.

Vokiečiai, Kremliaus Jratąr-j

kUs pradėjo antrąjį pasaulinį 
karą, vėliau Vokietiją sužlug
džiusį. Tuo tarpu Sovietų Są
junga, jos sąjungininkų įvai
riais būdais remiama, turėjo di
delių laimėjimų: jai buvo ati
duota valdyti Rytų ir Vidurio 
Europą su per 100 mil. įvairių 
tautų gyventojų.

šiuo metu dar neaišku, ko
kių laimėjimų laukia Willy 
Brandt vyriausybė, su sovie
tais pasirašiusi trečiąją šio šimt
mečio sutartį. Tėra aišku, kad 
vak. Vokietijos: vyriausybė šia 
sutartimi oficialiai prisidėjo 
prie 1945 metais, taip pat rug
pjūčio mėn., pasirašyto Potsda
mo pakto.

Sovietų Sąjunga Potsdame 
yra padiktavusi faktinas Rytų ir 
Vidurio Europos sienas. 25 me
tams praslinkus, tas . sienas, to
limesnei ateičiai, dabar patvir
tino ir Vakarų Vokietija..., So
vietai šia sutartimi siekią grei
čiau įvyksiančios Europos Sau
gumo konferencijos, kurioje ji 
galėtų ir teisiniai įsitvirtinti už
grobtose žemėse. '•

Taigi, dvidešimt, penkerius 
metus vienoje vietoje tūnoję, di
dieji “ledynai” pajudėjo. Ar jie 
pralauš kelius sovietiniam im
perializmui slinkti toliau ir nai
kinti Vakarų civilizacijos ver
tybes ir ar Vakarų demokrati
nė civilizacija ras būdų bei prie
monių, ir geležinių užtvarų ne
paisant, nešti laisvę ir šviesą 
sovietų naikinamai Rytų ir Vi
durio Europai? šiuo metu sun
ku atsakyti.

Lietuva lieka uždaryta dar 
kietesniame sovietų kalėjime. 
Lietuvai nebuvo lengva atsta
tyti savo nepriklausomybę po 
123 metų Rusijos okupacijos, 
nes Lietuvos vardas pasaulyje 
buvo visai užmirštas, šiandien 
jau geresnė padėtis — dvide
šimt dveji nepriklausomo gyve
nimo metai, Lietuvos diploma
tijos ir lietuvių išeivių energin-

PARYŽIUS. — Du prancūzų 
televizijos reporteriai — Rene 
Puissesseau ir Raymond Meyer, 
kurie prieš mėnesį laiko Kam- 
bodijoje komunistų buvo paimti 
į nelaisvę, patikrintomis žinfo 
mis yra jau mirę nelaisvėje. Jie
du buvo pagauti Angkor Wat 
šventovės apylinkėje.

SINGAPORE. — Kinas Ng 
Leong, nuteistas 5 metams ka- 

ČEKOSLOVAKIJOS LAISVĖS AUŠROS 
LIŪDNOS DVIEJŲ METŲ SUKAKTUVĖS 

Okupacijos jungas kaskart darosi sunkesnis 
PRAHA. — Lygiai prieš dvejus metus sovietųĮordos tankais 

Įėjimo už pavogimą penkių ra-šarvuočiais suUkvidavo Aleksandro Dubšeko ir ttaug, eksperi- 
šomųjų mašinėlių ir 6 skaičia-įment« ^monizmui duota “žmonišką vadą Tatai turėtų vxsus 
vimo mašinėlių, kurių bendra Akinti, kad komunizmas turi tok vieną vadą - z!Jogzudzio. 
vertė buvo $1,166. Leong teis- t’-ZEC___
mui paaiškino vogęs, noėdamas; šalino visas gėles, vainikus ir ki- 
pasidaryti sau dorą gyvenimą.! tokias dekoracijas nuo kapo Ja- 
“Norėjau pasidaryti kapitalą ir -no Palacho, studento didvyrio, 
pradėti nuosavą biznį”, jis įti
kinėjo teisėją.

LYONS, Fancūzija. — Vynuo
gių augintojų institutas praneša,

numatomi būsią geriausi. Nežiū
rint audros ir krušos, kurios 
daug vynuogynų šiauriniame 
Beaujolais sunaikino, 1970 me
tų vynas ir kokybe ir kiekybe 
būsiąs geresnis už pernykščių 
metų. Vynuogių derliaus nuė
mimas prasideda nuo rugsėjo 
15 d. ir audrų nuo to laiko ne
bepasitaiko.

WASHINGTONAS. — Vidaus 
departamentas praneša, kad šie
met 339 gyvi bizonai bus par
duodami iš akciono keturiose 
vietose: rugsėjo 8 d. bizonų ran
čoje Moises, Montaną;.spalio 13 
d. Fort Niobrabrą prie Valen
tine, Nebraskoje, ir lapkr. 5 d. 
Cache, Oklahomoj. Vėliau Wi
chita, Okla., bus parduodami 
skersti bizonai po $220, o eks
tra užsakyti $40 brangiau.

1

Japonai teršia orą 
58 milijonais tonų 
TOKIJO. — Oficialiai paskelb

ta, kad Japonijos pramonės įmo
nės kasmet paleidžia į orą, van
denį ir žemę po 58.5 milijonus 
tonų industrijos atmatų, kas ir 
paaiškina nepapastą aplinkos 
užteršimą tame krašte. Apie 
du trečdaliai tų atmatų esą su
verčiama į upes ir jūras. Ap
skaičiuojama, kad per ateinant 
čius 5 metus teršalų padaugės 
iki 110 milijonų tonų per metus.

ga veikla neteikia ramybės pa
sauliui ir neleis jam užmiršti 
Lietuvą.

Mūsų visų ir ypač Vliko už
davinys ir toliau lieka tas pats 
— būti akyliems, ausyliems, sti
printi savo jėgas ir veikliai, be 

f atvangos veikti dėl Lietuvos 
laisvės. Mūsų spauda turėtų 
Šiuos įvykius tinkamai nušvies
ti ir stiprinti visų lietuvių ryžtą 
jungtis ir kovoti iki pergalės.

(E)

IŠ VISO PASAULIO
Viceprezidentas Agnew rugpiūčio 22—30 dienomis skrenda j Aziją, kad galėtu tartis karo ir 
taikos klausimais. Jis bus Formozoje, Piety- Vietname, Tailande ir Kambodijoje. Prezidentas jam 

davė specialius įpareigojimus.

Valdžios agentai netrukus pa- 

kurs prieš dvejus metus, 1968 
m. rugpiūčio 20 dieną, protes
tuodamas prieš sovietų invaziją 
susidegino švento; Venceslavo 
aikštėje. Civiliškai - apsirengę 
agentai pašalino ir juodu gedulu' 
paženklintą Palacho paveikslą, 
o prie kapinių vartų suėmę pen
kis jaunus vyrus, matyti sve
timšalius, kurių kilmė ar “nusi
kaltimas” liko neišaiškinti, At
rodo, jie čekams padėjo puošti 
gėlėmis ir' žvakėmis žuvusiojo 
didvyrio kapą.

Visą dieną prie Jano Palacho 
kapo vyko tylios lenktynės: ne
baigiama srovė žmonių, tylėda
mi pro kapą, sudedami naujų 
gėlių puokštes ir pastatydami 
uždegtas žvakes, o kapinių sar
gai kartkartėmis ateidami tas 
gėles ir žvakes šlavė į dėžes ir, 
žmonėms protestuojant, gabeno 
šalin.

Sekančią visą dieną lijo, tad 
tebėra neišaiškinta, dėl lietaus 
ar dėl boikoto į komunistų val
džios ruošiamas okupacijos su
kaktuvių “iškilmes” bei paren
gimus beveik niekas nesilankė, 
o dešimtys tūkstančių pėsčiomis 
išėjo į darbus.

čekai sako, kad slaptosios po
licijos šniukštinėjimas ir as
menų sekiojimas šiemet yra 
daug įkyresnis negu buvo oku
pacijos pradžioje. Daugumas 
yra tiek jau įbauginti, kad bi
josi pėsčiomis vaikščioti į darbą 
arba dėvėti bet kokį juodą, ge
dulą primenantį, ženklelį. Dau
gelio praeitais metais per pir
mąsias okupacijos sukaktuves 
dalyvavusių pasyviuose protes
tuose vaikai nebepriimami į pa
žangesnes mokyklas.

Pėsčiomis ėjimas į darbus 
Prahoje yra laikomas vienų iš 
pasyvaus protesto apraiškų.

CHICAGO. j- Čekoslovakijos 
okupacijos dviejų metų sukak
ties išvakarėse Chicagoje įvy
ko- protesto eisena iš Wacker 
Drive išilgai State St. iki Cen- 
gress ir atgal. Eisenoj,, kurią or
ganizavo čekoslovakų Tautinė 
Taryba, dalyvavo su degalais ir 
žvakėmis bei transparentais. 
Dalyvavo ir lietuviai.

Remia gaujų vadus
CHICAGO. — Charles Ketter

ing II, Denverio multimilijonie
rius, kurs per dvejus'metus da
vė Chicagos juodžių gatvių va
dams daugiau kaip $260,000,

tų gaujų narius ir 271 nariams 
apmokėti advokatų išlaidas. To 
fondo dėka 58 nuošimčiai by
lų prieš gaujų narius buvo pa
naikinta arba kaltinamieji ištei
sinti, pranešė Katteringo fondo 
tvarkytojas Kenneth Gillis, pa
stebėdamas, kad 'tas fondas už
daromas, nors pats Kettering 
pranešęs, kad savo šalpos gau
joms jis nenutraukiąs. Black 
P. Stone Nation iki gruodžio pa
baigos gausianti kas mėnesį po 
$11,000.

Fondas buvęs taip sutvarky
tas, kad pinigus gauna gaujų 
vyriausioji valdyba “Man 21”. 
Ką ji su tais pinigais daro, jo
kios kontrolės nebūta.

Svarbiausia mokesčiai
MONTPELIER, Vermont. — 

Norėdama nenustoti dalies mo
kesčių nuo gazolino, Vermont© 
administracija apdėjo aukštes
niais mokesčiais automobilius ir 
sunkvežimius, x kurie vietoje 
gazolino vartoja švarų motorų 
kurą. Motorinių vežimų ko- 
misionierius James Malloy pri
sipažino švarųjį motorų kurą 
propane vartotojus apdėjęs 24 
doleriais metams daugiau negu 
gazolino vartotojus, būtent pir
mieji turi mokėti po $56, kai 
pastarieji moka tik po $32. 
Malloy teisinasi, kad priešingai 
jis būtų priverstas ieškoti kito
kių pajamų šaltinių.

NEW YORKAS. (DP). — 
•Tngt. Tautų Organizacijos biuro 
1969 metinė apžvalga rodo, kad 
tik 11 pasaulio kraštuose kiek
vienas gyventojas per metus 
turėjo po kiek daugiau negu 
2,000 dolerių pajamų per metus. 
Kituose 100 pasaulio kraštuose 
metinės pajamos siekė mažiau 
kaip po $350. Per paskutinius 
penkerius metus žemės ūkio 
produkcija pasaulyje padidėjo 
15 nuošimčių, tačiau daug mi
lijonų žmonių pusbadžiauja.

Prakeiktoji siena
“Tačiau siena tebestovi” — 

taip piešinį apie Berlyno “gė
dos sieną” pavadino New Yor- 
ko milijoninio tiražo dienraš
tis“ Daily News”, rugp. 14 d. 
laidoje. Pavaizduota krauju pa
sruvusi siena, ir iš viršaus mė
tomos, širdies fonnoje, gėlės, 
su užrašais “Kosy” ir “Brahdt”.

šalia įdėtame vedamajame 
dienraštis, blaiviai ir griežtai 
pasisakąs komunizmo klausi
mais, nurodo, kad “Kremlius, 
siekdamas svarbių nuolaidų, iš 
savo . pusės vokiečiams beveik 
nenusileido. Pats ryškiausias 
pavyzdys: nepaisant įvairių 
šauksmų apie įtampos sumaži
nimą Rytų Europoje, garsioji 

_ komunistų siena vis tebėra pa
reiškę, jog tų s^ių veikla turė^ dalijusi Berlyną. Dėl to išky

la svarbus klausimas — ar Ko
syginas su Brežnevu privers jų 
.marionetę Rytų Vikietijoje, W. 
Ulbrichtą bent palengvinti abie
jų.,^^ųąių.^ sųrisieknną..JBęrlyner 
jei jis nesutiktų iš viso-nugriau- 
ti tą “prakeiktąją sieną”.

Tai, mano dienraštis, būtų 
Kremliaus geros valios įrodymas. 
Tačiau, jei jis tokių pastangų 
neparodytų, tai vak. Vokietijos 
parlamentas būtų teisus sutar
tį atmetęs (jos neratifikavęs) 
ir tokiu atveju Brandto vyriau
sybės koalicija, greičiausia, 
žlugtų. “Tenka palaukti” — 
mano dienraštis — “tuo tarpu 
neturėkime jokių didesnių vil
čių, nes Bonnos-Maskvos sutar
tis nepatikrins amžinos taikos”.

Kas komunistams 
labiausiai rūpi

JVARŠUVA. — Valdžios ofici
ozas “žycie Warszawy” pakar
tojo Paryžiaus laikraščio “L’- 
Express informaciją, kad Va
karų Vokietijos užsienių reika
lų ministeris Scheel pasikvietęs 
dviejų Amerikos radijo stočių 
“Laisvos Europos” ir “Radio Li
berty” direktorius ir jiems pa- 

sianti būti likviduota.
Tas pats “Žycie Warszawy” 

kartoja tariamai Bonno j e kur
suojančius gandus, kad Vokiečių 

ketinanti visiškai atšaukti lei
dimą “Laisvos Europos” radi
jo audicijoms. Lenkų valdžios 
organas su neslepiamu pasiten
kinimu pastebi, kad jei iš vienos 
pusės Vakarų Vokietijos valdžia 
deklaruoja norą normalizuoti 
santykius su kraštais, prieš ku
riuos tos radijo stotys’ varo ar
domąjį darbą ir jei iš kitos pu
sės prezidentas Nixonas kalba 
apie “derybų erą”, turinčią pa
keisti. “konfrontacijos erą”, tad 
konsekventiška išvada būtų lik
viduoti “Laisvos Europos” ra
diją..

Tuo tarpu, pastebi “žycie”, 
Bounds valdžios atstovas nugin
čijęs paskalas, kad leidimas bū
tų atšaukiamas ir patvirtinęs, 
jog “Laisvos Europos” radijo 
transliavimui leidimas pratęstas 
kitiems metams. Toks nusista
tymas “erzina socialistinius Ry
tus”, pabrėžia ‘Žycie Warszawy’. 
Kaip Vakarų Vokietijos galėsin- 
ti suderinti dvi priešybes: ieš
koti santykių normalizavimui, 
o iš kitos pusės, leisti savo teri
torijoje veikti radijo stočiai, ku
ri yra “užuovėja diversijos ir 
psichologinio karo, nukreipto 
prieš socialistinius kraštus, be 
kitko, ir prieš Lenkiją?” Nebent, 
esą, “Laisvos Europos” akciją 
organizuoja Amerikos žvalgy
ba ir Amerikos administracija 
tai užuovėjai teikia visišką ap
saugą.

Šauks gydytojus
WASHINGTONAS. — Penta

gonas paskelbė, kad yra svarsto
ma ateinančiais metais šaukti 
daktarus kariuomenės tarnybon. 
Didelė dauguma šiemet moks
lus baigusiųjų spekuliuoją, kad 
nebus šaukiami. •

Krašto gynybos sekretoriaus 
asistentas sveikatos reikalams 
dr. Louis Rousselot pasakė nu- 
matąs tikrą reikalą ateinančių 
metų vasarą daktarus šaukti 
tarnybai, bet šiemet jokio dak-

Pagarsėjo bjaurumu
VANCOUVER, Britų Kolum

bija. — čia mirė žmogus, var
du “Gumbuotasis Villis”, kurs 
buvo tiek negražus, kad net 
barzdą skutosi tamsoje, nekęs
damas veidrodyje matyti savo 
veidą.

Jo tikroji pavardė buvo Alex 
Samuel Chapelski, bet jis buvo 
žinomas tik kaip — “blausiau
sias žmogus Kanadoje”.

Chapelski turėjo labai retą 
ligą, vadinamą Von Reckling
hausen© neurofibromatosi. Tai 
yra tokia liga, kad nervų ga
lūnėse ir jų jungiamuose audi
niuose įsimetė votys, kurios žiau 
riai sužalojo jo odą, ypač veide.

Jis gyveno atsiskyrėliu, ger
davo vienišas pigiuose saliūnuo- 
se, bandė nusižudyti ir pagaliau 
bandė verstis nusikaltimais, 
gaudamas už tai 3 ir 4 metus 
kalėjimo.

1968 metais paleistas iš ka
lėjimo jis nuėjo pas chirurgą 
Dr. Theo Wilkie, kurs jam ne
mokamai padarė plastikinį vei
do remontą ir Chapelskiui grą
žino savigarbą ir savim pasiti
kėjimą. Chapelskis jau rengė
si pradėti normalų ir tvarkin
gą gyvenimą, bet 39 metų su
kakties išvakarėse mirė.

tarų šaukimo nebūsią. Praei
tais metais buvo pašaukti tik 
246 daktarai.

Jei tokiu būdu būtų pasiekta 
taika Vidurio Rytuose, sako Ful
bright, tdi Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos autoritetas būtų 
atgaivintas. Tuo atveju Tary
ba galėtų, daryti daugiau pa
stangų ir kitiems konfliktams 
likviduoti.

Pasinėrę savo karų reikaluo
se, sako sen. Fulbright, mes be
veik užmiršome Jungtines Tau
tas. Būtų-tikrai puiku, jei toji 
organizacija “priverstų” taiky
tis kariaujančias valstybes, kai 
•jos savanoriškai nepajėgia su
sitaikyti. Tai tikrai pasitarnau
tų civilizacijai. Tai išeitų į 
naudą ir Jungtinėms Tautoms, 
kurios galėtų “priverstinai” at- 
steigti taiką ir pietrytinės Azi
jos dalyje. :

šiandien Fulbright senate 
rengiasi pasakyti kalbą, kurioje 
bus paliestas jo planas. Spau
dos konferencijoje jis pareiškė, 
jog jei Jungtinės Amerikos Val
stybės ir Sovietų Sąjunga susi
tars kartu veikti ryšium su lik
vidavimu karo Vidurio Rytuose, 
tai tuo pačiu bus padarytas la
bai svarbus žingsnis ir kitiems 
konfliktams bei nesusiprati
mams pašalinti.

Pagal Fulbrighto planą Izra
elis turėtų ištraukti kariuome
nę iš 1967 m. okupuotų teritori
jų ir laikytis rezoliucijos, kurią 
tų metų lapkričio 22 d. priėmė 
Saugumo Taryba. Izraeliui tu
rėtų būti užtikrintas saugumas 
pasiuntimu Jungtinių Tautų 
kariuomenės į neutralias zonas. 
Priėjimas prie Suezo kanalo, Ga
zos ir Tiranos sąsiaurio Izra
eliui turi būti užtikrintas.

Būdingas Fulbrighto planas 
yra ir tuo, kad jame pasisako
ma ir už atskirą Amerikos ga
rantiją, susijusia su Izraelio 
saugumu. Tai reiškia lyg sustip
rinimą tos garantijos, kurią su
teiktų Jungtinės Tautos.

Vandeninės gyvatės
WASHINGTONAS. — šiltuo

se Pacifiko okeano pakraščių 
vandenyse šiuo metu plaukioja 
didžiausi spiečiai nuodingų ko
brų giminaičių, vandeninių gy
vačių. Tos penkių pėdų ilgumo 
vandens kobros yra nepaprastai 
vislios ir jų milijonai raitosi 
Pacifiko šiltosiose zonose. Vienu 
atveju buvo pastebėtas tų gy
vačių spiečius kelių jardų platu
mo ir pilnai 10 mylių ilgumo”, 
sako Pennsylvanijos universite
to zoologas dr William Dun
son.

Reikia įsivaizduoti, kas atsitik
tų kanalu sujungus Pacifiko 
okeaną su Atlanto okeanu, kaip 
kad seniai ya planuojama... Per 
Panamos kanalą tos gyvatės ne
gali praeiti dėl laivams iškelti 
pastatytų šliužų. Kanalu pasie
kusios šiltus Karibų jūrų van
denis, jos netrukus visa Meksi
kos panką ir Atlanto pakraščius 
paverstų žmonėms neprieina
mais.



atsukta

daly.

US’Jury skauty-čiy darnios gretos vasaros stovykloje,

GERIAUSIA DOVANA
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vėlia-
cere-

visiems
vėliavą

to non, tačiau JOKIU BŪDU 
negalima stovyklautoją VERS-

LIETUVIU JURU 
S RAUTUOS JžINIO

When a family leaws bebrnd 
an bid familiar way of life 
to start a new one, there are 
some reasons. ; jyjQ

■ Reasons you 
might like to.

What makes a man leave 
e people he knows, the home 
> made, even the language 
j speaks, to come here?
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$4.00
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Lietuvos gen. konsulas Dr. P. Daužvardis ir šio skyriaus r ėda k- 
tonus į. V. s. E. Vengianskas 197Ūįy mėty Klaipėdos Uosto Mu

gės ihetu/ Čikagoje

PIETŪS IR POILSIS: Pa
skelbus pietų laiką, kas norma
liai esti tarpe 12:00 ir 2:00 vai. 
ta pačia tvarka kaip ir pusry
čiams, vienetai rikiuotėje žy
giuoja j valgyklos ir virtuvės 
rajoną, valgo pietus, susiplaU- 

,na savo indus ir vėl rikiuotėje 
grįžta į savo rajonus poilsiui. 

.Vienetų vadovai prižiūri, kad 
visi vieneto nariai eitų valgyti, 
o jei neinama, reikia turėti tam 
labai rimtą priežastį.* Skau
tams,, kurie yra tarnyboje ar 
su leidimu išėję, pasirūpinama 
maisto palikti Atsikalbinėji
mas, kad “AŠ NENORIU” arba 
.“NETURIU APETITO” neat
leidžia stovyklautojo nuo mai
tinimosi tvarkos stovykloje.

MAUDYMASIS IR ŽAIDI
MAI:- Paskelbus pietų laiką ir 
poilsiui praėjus, bent dvi Va
landos skiriamos maudymosi ir 
žaidimams vandenyje.- Toliau 
rasite jauniams įvairius van
dens žaidimus, o1 jūrų skau
tams galima leisti žaisti ir rim
tesnius vandens žaidimus^ šis 

r laikas paprastai skaitomas -sto
vyklos sportas, tam’ dažniau
siai yra specialus instrukto
rius,- kuris- tuos žaidimus pats 
arba su instruktoriaus pagalba 
visada praveda. Tačiau yra Fe
deralinė taisyklė, kuri visose 

’ stovyklose draudžia duoti lei
dimą PAVIENIAI EITI BET 

• KAM MAUDYTIS, nors jis 
pats būtų ir vandens instruk
torius ar net gelbėjimo' sto
ties viršininkas. Nusižengusie
ji TURI BŪTI GRIEŽTAI NU- 
; BAUSTI. Maudomasi, tik gru
pėmis ir tam specialioje nuro
dytoje vietoje vandens sargy
binių priežiūroje. Jokie pakei- 
timai tame potvarkyje* nėra 

i pateisinami prieš šio krašto įs
tatymus.
. Grupės atstovas, atvedęs jam 
pavestą grupę maudytis, turi ją 
krante išrikiuoti, paeiliui su
skaičiuoti ir perduoti vandens 
sargybiniams, kurie duoda lei-

U U D Ž1 U”. Pasisveikinimas 
“GERO VĖJO” 1965 m. suva
žiavime nubalsavo panaikinti. 
28 prieš 24.

Stovyklos viršininkui pasi
sveikinus su stovykla, adjutan
tas komanduoja: “PAGERB
TA”, ir sakoma: “LAISVAI”.

Palaukus kokią minutę, ko
manduojama : “MALDAI KE
PURES NUSIIMTI”. Po šios 
komandos visi skautai nusiima 
kepures ir laiko kairėje ranko
je alkūnės aukštyje VISI. 
Stovyklos Kapelionas, ar jam 
nesant, tam skirtas skautas, 
perskaito stovyklai skirtą ryti
nę skautų maldą. Vėl koman
duojama: -KEPURES UŽSI- 
DĖKIT” ir pasiruošiama vėlia
vojpakėlimui.

Vėliavų pakėlimo " apeigoms 
stovyklos adjutantas koman
duoja: “VĖLIAVININKAI — 
PRIE VĖLIAVŲ ŽENGTE 
MARŠ” Po šios komandos^ bu
dinčios valties valtininkas, pa
gal reikalą pasuka ^vėliavinin
kus ir žengia prie jam skirto 
stiebo, • -atsaliutuojd^- atsiriša 
lyną ir paruošia savo vėliavą 
pakėlimui.- Vėl seka stovyklos 
adjutanto komanda: ‘STOVY
KLA RAMAI: PAGARBA VĖ
LIAVOMS,! HIMNAS.” Visos 
tai dienai skirtos vėliavos kyla 
į viršų, stovyklautojai ir sve
čiai jas gerbia^ atsisakiusieji 
gerbti pašalinami iš- aikštės; 
Giedami ar grojami himnai, jei 
abuduį tai pirmiau to krašto, 
kuriame stovykla vyksta. Voš 
viršūnę: pasiekia vėliavos adju
tantas komanduoja: “Laisvai, 
PAGERBTA”. Kol vėliavinin
kai užbaigs savo darbą, visi 
stovi laisvai, galima ir kalbėtis. 
Paprastai, stovyklos vadovybę 
turi ką nors pasakyti, dažnai 
skaitoma dienos darbų tvarka 
ar daromos pastabos.- Visiems 
vadovams užbaigus pranešimus, 
komanduojama: ' “RAMIAI, 
PAGARBA VADOVAMS” — 
vadovai išeina.

Nuo čia vėliavų pakėlimo ce
remonialas yra užbaigtas, vie
netų vadovai perima komandą 
'ir vedasi savo vienetus į'savo 
rajonus. Jeigu programoje yra 
numatyta Bažnytinės pamal
dos, vienetai išvedami rikiuo
tėjė ir vedami tiesiai į. pamaldų

STOVYKLA KELIASI: jū
rų skautų stovyklose‘diena pra
sideda su stovyklos“’ budėtojo 
trimitu: “STOVYKLA KELK”.

Po šio, trimito kiekvienos 
palapinės vyresniojo pareiga 
išbudinti visus savo palapinės 
gyventojus ir paruošti juos ry
tinei mankštai, išrikiuoti prieš 
palapinę ar mankštai skirtoje 
aikštėje. Tas turi užtrukti ne 
ilgiau penkių minučių laiko. 
Nuo čia dešimčiai minučių ko
mandą perima- rytinės mankš
tos vadovas, kuris po mankš
tos pratimų, visą stovyklą ri- 
kiuotėje nuveda į ežerą ar upę 
apsiprausimui, čia iš kalno sto
vyklos‘vadovas PRIVALO nu
statyti,, nuostatą, kad plaukti

nustatytus nuostatus privalo
mus visoms šio krašto stovyk
loms.

Kėlimasis, rytinė mankšta, 
apsiprausimas ir apsitvarky- 
mas neturi, ilgiau užtrukti, kaip 
30 minučių.'
- Atlikus rytinį tualetą ir tin
kamai susitvarkę - ‘ stovyklauto
jai,- pagal stovyklos adjutanto' 
komandą, rikiuojasi prie savo 
palapinių rytiniam patikrinį- 
inui, kuris negali ilgiau trukti 
kaip ..10 ^minučių, šio patikrini-; 
mo metu atskirų vienetų..vado
vai patikrina savo vieneto, skau 
tų • uniformas, kūno švarą, pa
lapinių sutvarkymą. ir_asmenir

.lt J •

įS®

nių daiktų padėjimą. Po to, 
benra nustatyta tvarka, viene
to vadovai veda savo vienetus į 
vėliavų aikštę rytiniam vėliavų 
pakėlimui.

VĖLIAVŲ PAKĖLIMAS: jū
rų skautų stovyklos rytinis vė
liavų pakėlimas atliekamas sto
vyklos vėliavų aikštėje su viso
mis _jūrinėmis tradicijomis bei 
per eilę metų praktikubjamom 
jūrų skautų stovyklinių 
vų pakėlimo’ iškilmėm ir 
monialu.

Jūrų skautų vienetai 
vau j a bendrose stovyklose su 
miško skautais ir rikiuojami 
bendroje rikiuotėje, vėliau pa
kėlimą atlieka miško skautų 
bendra tvarka ir ceremonialu.

Jūrų skautų stovykloje, vie
netų vadovai atvedę vienetus į 
vėliavų aikštę, juos rikiuoja iš 
anksto nurodytoje Vietoje. Jei
gu jurų skautų stovyklos vėlia
vų aikštė imituoja laivo denį, 
stovyklos adjutantas, atsisto
jęs prie padaryto įėjimo j “de
nį”, priima kiekvieno vieneto 
vado raportą ir prašymą įženg
ti Į denį sekančiai: “Broli ad
jutante, - mano vadovaujamo 
vieneto (jo- vardas) rytiniame' 
stovyklos vėliavų pakėlime da
lyvauja (skaičius) skaūtų. Pra- 
šau leisti užlipti ant denio”. 
Po šio raporto, gavus sutikimą 
vienetą vesti į denį, vieneto va-> 
dovas komanduoja: “Į denį žen
te marš”, ir veda savo vienetą 
į jam numatytą vietą. Viėhetui 
atžygiavus į jam skirtą" vietą,

f® So. Halsted St^ dhicago, Ui
............ .................... WHIM.. I | H I I I——

STOVYKLINĖS DIENOS EIGA
. šiame straipsnyje noriu aptarti stovyklos eigą,> prasidedan 

čftį rytiniu “KELK” ir-iki budėtojas sušvilpia; “TYLA”.

laikui pasibaigus, po koman
dos “Baigti Maudytis”, visa gru
pė vėl išrikiuojama, perskaito
ma (etika reikalauja padėkos 
Šūkio sargybai) ir išvedama iš 
maudyklų. Viši vadovai visą 
jaiką stebi savo skautus, kad jie 
neperžengtų ar nesiginčytų su 
maudyklų sargyba ar instrukto
riais. Vandenyje neieškoma 
‘ ‘kas kaltas”, dėl to be' atsikal
binėjimo reikia priimti susp®ida 
vimą, nors ir tikrai žinai, kad 
esi nekaltas.

PAVAKARIAI: po žaidimų ir 
maudymosi, paprastai seka pa
vakariai. Čia galima leisti vie
neto vadovui atsiimti maisto 
davinį visai savo grupei, nes 
praktika jau parodė, kad labai 
retai spėjama laiku sugrįžti, nes 
neretai buriavimas’ lydimas ne
tikėtumų ir jau laiko tvarkos 
veik negalima laikytis.

: POPIETINIAI UŽSIĖMIMAI: 
po pavakarių vėl apie pusantros 
valandos skiriama popietiniams 
užsiėmimams, buriavimui ir ki
tiems skautų apmokymams. Po 
pavakarių grupių vadovai ir in
struktoriai vėl vykdo jiems pa
vestus uždavinius ir jiems pa- 

. vestas grupes.
, VAKARINIS VĖLIAVOS NU
LEIDIMAS : tam laikui atėjus, 

. jis pravedamas tokia pačia' tvar
ka ir iškilmėmis, kaip ir vėliavų 
pakėlimas. Įžengiant-f denį" vė
liavoms kabant, kiekvienas jū
rų skautas jas saliutuoja.

Stovyklos adjutantas išrikia
vęs vienetus vėliavų nuleidimui, 
atraportavęs stovyklos vadovy
bei, vėliavoms dar kabant, ko
manduoja: -“Stovykla ramiai, 
įsakymus gerb”. Po šios: ko
mandos, visai stovyklai gerbiant 
(išskiriamas tik jos viršininkas), 

įskaitomi stovyklos viršininko 
.įsakymai, skelbiamos sekančiai 
parai tarnyba, išreiškianti pagy
rimai ar kartais ir papeikimai ir

r (Nukelta i 5: pš£^

vietą arba veda vienetus pus
ryčiauti.

Skautai, katalikai priiman
tieji Komuniją, leidžiami iŠ ri- 
’ kino t ės išeiti .
, PUSRYČIAI: Budėtojui pa- 
paskelbus pusryčius, atskirų 

.vienetų vadovai rikiuoja savo 
vienetus pusryčiams ir veda 
Juos rikiuotėje į virtuvės ir 
valgyklos rajoną. VIRTUVĖS 
RAJONE KIEKVIENAS viene
tas eilės tvarka, pagal virtuvės 
budėtojo nurodymą, pasiima 
sau priklausantį maisto davinį 
sėdasi prie stovyklos stalo ir 
laukia, kol vi’si jo vieneto skau
tai susirinks prie stalo. Stovyk
loje valgoma visai stovyklai 
Bendrai arba daroma' išimtis ir 

' leidžiama' valgyti vienetais, bet 
•kiekvienu atveju prieš valgį 
kalbama malda. Pusryčiams 
pavalgyti laikas skiriamas ne 
trumpesnis kaip pusė valandos. 
Pavalgius kiekvienas skautas 
išsiplauna savo indus ir laukia, 
,iki bus vienetas išrikiuotas ir 
nuvestas atgal į savo rajoną.

RYTINIS RAJONO TVAR
KYMAS : Po pusryčių rikiuotė
je grįžtama atgal į savo rajoną 
•susitvarkymui, tam skiriama ne 
mažiau 15 ir* nė daugiau 20 
nūn. laiko. Pb šiė apsitvarky- 

;iho, reikalui esant,- daroma 
.stovyklos inspekcija. Tuo pat 
.laiku, kuomet vienetai tvarkosi 
;savo rajone, sušaukiami atski
rų vienetų vadovai prie sto
vyklos štabo palapinės, kame 
stovyklos komendantas paski
ria dienos darbus vienetams ir 
padaro reikiamus pranešimus.

DIENOS UŽSIĖMIMAI: Se
kančios trys valandos papras
tai skiriamos stovykliniems už
siėmimams. Tuo laiku atskirų 
grupių vadovai, instruktoriai 
vienetų vadai susirinkę" jiems 
priklausančias grupes, rikiuo-- 
tėję vedasi į tos dienos užsiė
mimų rajonus, dienos uždavi
niams atlikti ir apmokymui 
pravesti.

Chicago, Ill 60608

komanduojama “su-stok”, ir 
pagal reikalą rikiuotė sukama 
į kairę ar dešinę pusę taip; kad 
rikiuoti veidu stovėtų 
į vėliavas.

Įžygiavus šia tvarka 
stovyklos vienetams į 
aikštę, į denį ir stovyklos adju
tantui atžymėjus vėliavų pakė
limo ar nulediimo dalyvaujan
čių beridrą skaičių, duodami 
visai stovyklai bendra koman
da; “Laisvai galima" taisytis’*. 
Tuo laiku, vienetams stovint 
padėtyje laisvai ir besitvar
kant, budinčios valties valtinin
kai- arba vėliavininkai pririša 
vėliavas prie lynų ir paruošia 
Jas pakėlimui, stoja į dešinįjį 
bendros; rikiuotės sparną, lauk
dami- tolimesnių stovyklos 
jutanto komandų.

Stovyklai apsitvarkius ir 
Tutinai pasiruošus rytiniam 
liavų pakėlimui, stovyklos 
jutantas, Įžengęs į aikštės vidu
rį, stovėdamas padėtyje “ra
miai”,- veidu į rikiuotę koman- 
dūo  j a: STOVYKLA MANO

■BENDROS KOMANDOS. BAI
GTI TAISYTIS: LYGIUOK”. 

: Duodama pakankamai laiko 
vienetams išsilygiuoti, jo teisė 

■yra koreguoti ar paskubinti ly- 
: gi avimą. Tūcr tarpu stovyklos 
‘vadovybė artinasi į aikštę ar 
!dėnį. . Komanduojama: “STO
VYKLA RAMIAI, PAGARBA 
VADAMSU Po‘ šios komandos,- 

• atskirų vienetų vadai,- saliutuo- 
I darni prie kepurių, o neretai sa
liutuoja ir visa stovykla,- žėn- 

: gia tiesiog' vieną žrėgsnį į prie-

dbvybę, tuo tarpu adjutantas 
pasisuka vadovų link ir eina jų 
pasitikti. Jis sustoja prieš va- 
dus per vieną f atomą 6pd. 
ir balsiai ir aiškiai raportuoja: 
“BROLI STOVYKLOS VIRŠI
NINKE, RYTINIAME VĖLIA
VOS PAKĖLIME IŠRIKIUO
TA (skaičius) STOVYKLAU
TOJŲ. DENYJE DALYVAU
JA: tiek SKAUTŲ tiek1 SKAU
ČIŲ, tiek JAUNIŲ. LIGONIŲ 
YRA TIEK (skaičiusį, virtu
vė tiek ir L t. arba: LIGONIŲ 
NĖRA. Stovyklas viršininkas 
stovyklą pasveikina žodžiu 
“BUDĖK” (iki Jūrų sk. Inkaro 
Taryba nepadarys pakeitimų)' 
ir stovyklautojai atsako: “VIŠ

ten feet of immigrant 
familia wajtingio dome here. 

. Most of vs know about the 
good things aroond here.-

Ahhough sometimes we 
fcrgeL

So what are we soppoeed 
te dot

Well, for one dung, we can

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS U t, 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psL __________________
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl.______
4. Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE-

v TUVA. 699 psl. --------- ------ :----------------------------
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.___
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA' IR JO VEIKLA.

154 psL_________ u____________ _____ _______
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ________  $2.00 fr
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl;
S). St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl_______ __________

10. VI. Mtogėla,- KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvėnrnMi
ir darbai.............. *......   ;__ ...._______ _

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ____________
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00. kietais_________ __________ ___ _
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 pž. _________
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ......... ........
16. C. R. Jurgele, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. :
17. - Petronėlė Orintaftė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl.___
18. Kip^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. ----- --- - --------— --------------------- ------------
19. Dr.-J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

angliškai. .— ............  ;-------------------- s______
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL
2ŲStzsys Santvaras, AUKOS TAURĖ, Jyrika, 152 psl...... ..... l
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. __

šitas knygas galite įsigyti “Naujieną’* ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

ofdėfftf, šiuo adresu:

• Skyrių veda j. v. s. E. Vengianskas,
3931 So. Talman avė-, Chicago, I1L 60632, t eL BI 7-3341

1970 M. NR. 12 (115)

VI39 So. Halsted Street

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— MONDAY, AUGUST 24, 1970

t



vyskupas

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Paskutiniais laikais buvo gin
čijamasi kas pirmas įkėlė koją 
į Amerikos kontinentą: ar Vi
kingas Leif Eriksson, kuris 1000>

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60008
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Ohio valstijoje Shaker Heights miestelio savivaldybė nutarė apmokyti visus vaikus saugiau vaikš
čioti gatvėmis. Savivaldybė pastatė vadinamą Saugumo miestelį, kurį turi lankyta kiekvienas 
trijų mėty berniukas ar mergaitė. Paskirtas pelkininkas apmoko vaikus skaityti trafiko nurody
mus ir pačiam nurodyti kryptį. Paveiksle matoma vaikus, Saugumo miestelyje žaidžiančius ir be

simokinančius.

lems. Dėl fonetinės bazės trū
kumo daugelis amerikiečių tu
ri raidžiavimo problemų. Juos 
iš karto mokė'1 viską — ir tai
sykles ir išimtis. Be fonetinio 
pagrindo, išimčių pasisavini
mas nepaprastai sunkus, be
veik neįmanomas. Yra daug 
žmonių, kurie, nors ir yra bai
gę kolegijas, negali parašyti 
teisingo sakinio anglų kalba.

(Bus daugiau)

vai dažnai nėra geri mokytojai 
ir kad tuo atveju vaikas įgyja 
ir tokių polinkių, kurie yra 
jam nereikalingi ar net žalingi. 
Tada tenka uždavinys mokyk
lai vaiką pataisyti, nukreipti 
jį geresne kryptimi.

Norint , kad mokykla tikrai 
būtų efektinga, reikia pradėti 
mokyti anksti. Tam yra reika
lingas vaikų darželis. Apytik
riai nuo ketvirtų ir ypač nuo 
penktų metų vaikas yra labai 
geras mokinys. Geresnis, ne
gu šešerių ar septynerių metų. 
Tad kodėl praleisti tuos pačius 
geriausius, tai yra penktuosius 
metus, kada vaikas šioje mo
dernioje aplinkoje tikrai turi 
pilnus pagrindus mokymuisi? 
Reikia užgirti tas lituanistines 
mokyklas, kurios turi vaikų 
darželius ir kurios pradeda mo 
kymą penktaisiais ar net ank
styvesniais metais. Tada jos 
tikrai padeda tėvams. Tada 
jos tikrai gali sustiprinti tai, 
ką tėvai bando išugdyti. Jos 
ateina su gera įtaka, kuri vai
ką stiprina ir ugdo. Jeigu į li
tuanistinę mokyklą ateina sep
tynerių ar aštuonerių metų vai
kas, žinoma, daug ko atsiekti 
kaip ir neįmanoma, nebent jo 
parengimas namuose būtų bu
vęs labai stiprus, ir jo tėvai bū
tų buvę labai geri mokytojai, 
žinoma, tokių atvejų pasitai
ko, bet ne taip jau dažnai.

Kad vaikui reikia ugdytis, 
nėra jokios abejonės, nes, kaip 
minėjome, daugelis žmogaus 
dimensijų nėra autogeniškos, 
ir jos neišsiplėtoja savaime.. 
Jas reikia išjudinti, stimuliuo
ti, kad jos atsirastų ir išsiplė
totų. Kai (žmogaus protinis 
vystymasis yra gana autoge- 
niškas ir gana stiprus, tai jį ir 
užgniaužti nėra lengva. Juk 
yra žmonių, kurie turi, paly
ginti stiprias protines galias ir 
kurie nors ir nelankę aukštųjų 
mokyklų ir neįsigiję jokių dip
lomų, tapo inteligentais, ir ge
resniais inteligentais, negu da 
lis tų, kurie lankė daugelį mo
kyklų ir įsigijo daugelį diplo
mų. Bet, kaip minėjome, mo
ralinis pajutimas nėra taip di
namiškas. Teigiamieji jausmai 
nėra dinamiški, čia pirma rei
kia vaikui duoti, kad jis galėtų 
turėti. Pirma reikia vaiką my
lėti, tada ir • jis gali pamilti. 
Pirma vaikui reikia pareikšt 
užuojautos įvairiais atvejais, 
tada ir jis vėliau supras tėvų 
bėdas ir juos užjaus.

Taigi ankstyvoji mokykla 
yra atsakymas ir ypatingas at
sakymas, liečiąs lietuvių kal
bos ugdymą. Pirmiausia, kad 
lietuvių kalbos mokyme nau
dojamas fonetinis metodas 
duoda tinkamą pagrindą bet 
kuriai kitai kalbai, bet ku
rioms kitoms mokymo taisyk-

metais po Kr. atrado į pietus nuo iŠ norvegų kalbos išvertė loty- 
Grenlandijos Žemę, kurią jis pa-lniškai į “Colombo’*, nes tas žo- 
vadino “Vinlandet”, ar 1451 me-:dis atitinka norvegiškam M6- * ■
tais Genpoje gimęs Christoforo we (žuvėdra), šitą sulotynintą 
Colombo, kuris Ispanijai pasi- pavadinimą minėta jūreivių šei- 
tarnavo ir karalienės Izabelos ma ir prisiėmė. _ . J. E. 
parėdymu ieškojo jūrų Kelio į 
Indiją.

Dėl Kolumbo asmens buvo 
kilęs ginčas tuojau po jo Ame
rikos atradimo 1492 metais. Is
panija norėjo Italijai nuginčyti 
Kolumbo gimimą jos teritorijoj 
ir 1570 metais pasirodžiusioj 
biografijoj Kolumbas buvo pa
skelbtas ispanu.

Dabar Norvegijos istorikai 
įrodinėja, kad jaunasis Kristof- 
fer Teist, kuris buvo kilęs iš 
žinomos norvegų jūrininkų šei
mos, 1470 metais dalyvavo miš
rioje portugalų - norvegų eks
pedicijoj į Grenlandiją, kuriai 
vadovavo navigatorius John 
Skelp ir paskui stojo į tarnybą 
Ispanijoje.

Jo giminaitis

čia negali atsirasti vėlyvos 
plėtros, nes jai nėra pagrindų. 
Tos dispozicijos pasilieka gi
liai- žmogaus prigimtyje, ir rei
kia nepaprastų pataisymo prie
monių, kaip psichoterapijos 
proceso, kad pažadintų tai, 
kas nebuvo laiku išjudinta ir 
nepradėjo vystytis..

Kadangi pagrindinė žmogaus 
struktūra ir jo veiksmo linkmė 
susikristalizuoja anksti, tai vė- 
lyvesnieji metai dažnai yra per 
vėlyvi, kad mes dar galėtume 
ką pagrindinai pakeisti vaiko 
prisitaikyme ar elgsenoje. Jie 
yra nusistovėję. Tie polinkiai 
ar sugebėjimai, kurie buvo lai
ku pažadinti, vystosi ir bręsta. 
Tuo tarpu tai, kas nebuvo lai
ku pažadinta, lieka neišsivys
tę, nes nėra pagrindų. Čia yra 
taip, kaip su salės ar namo sta
tymu. Jei mes pirmiau ne
pastatysime pamatų, o ban
dysime sienas ar stogą statyti, 
dažniausiai viskas grius, ne
stovės. Kaip namui reikia tin
kamų pamatų, taip vaikui rei
kia ankstyvų ugdymo pagrin-

(Tęsinys)
Žymią identifikacijos dalį 

sudaro tautybės pajutimas, ar 
ba tautinis sąmoningumas. To 
dėl nepaprastai svarbu, kad 
vaikas pajustų, kad jis yra tam 
tikros tautos žmogus, atstovas. 
Mūsų atveju labai svarbu, kad 
lietuvis vaikas pasijustų lietu
vių tautos žmogumi. Tai duo
da jo identifikacijai savotišką 
atspalvį. Kas yra bloga su Ame
rikos jaunimu, net universteto 
studentais, yra tai kad jie ne
turi tautinės bazės ir negali 
identifikuotis bendrai su ame
rikiečiais. Amerikietiškumas 
-— tai kažkas platu, kažkas ne
aišku. Amerikiečiams galima 
priskirti visko —ir visokiau
sių nusistatymų ir visokių bruo 
žų. Bet jei tauta yra didelė, 
net su visa tauta jau sunku 
identifikuotis? Vienas vokietis 
pasakys, kad jis yra prūsas, 
kitas, kad jis yra bavaras. Net 
ir lietuvių tarpe ne vienas sa
ko, kad jis yra žemaitis. Pri
pažinkime, kad jis yra žemai
tis. Žemaitija jam duoda ribo- 
tesnę, bet artimesnę identite- 
tui bazę-. Kitas pasakys, kad 
jis yra suvalkietis, aukštaitis, 
dzūkas, ar Amerikos lietuvis. 
Reiškia, net mažos tautos rė
mai . žmogaus identifikacijai 
pasidaro per dideli. Jis nori la
biau apibrėžtos ir lengvai atpa
žįstamos bazės. Amerikos pla
tybėse ir jos masėje paskira 
tautybė ir jos bruožai gali vai
dinti, ir turėtų vaidinti labai 
lemiamą vaidmenį.

Galime sakyti, kad daugu
mas tų) kritiškųjų periodų, ar-

jie padeda sukurti geresnę. apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

LEMTINGI MOMENTAI VAIKO AUKLĖJIME
Prof. JUSTINAS PIKONAS

— Sek pasaką, mamyte,
"' ’ Apie senus laikus,

Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 dol.

2. Jonas Minelga, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės 
viršeliais. V. Veselkos iliustruota, 88 psl., 2,50 dol.

3. Janina Narūnė, JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Gau
siai iliustruota žaviomis nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 psL. 
Kainuoja 2.00 doL

' 4. Stasė Vanagaitės- Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvu žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato,' kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. DaiL J. Pilipausko iliustruota, 64 psl., kaina 1,50 dol.

6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA. Padavimai, parašyti pui
kiu stiliumi. Tinka jauniesiems ir suaugusiems. 127 psl., kaina 2,50 doL

7. Jurgis Jankus, PIRMASIS RŪPESTIS. 14 novelių jaunimui ir suau
gusiems. 213 psL, kaina 2 doL

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių Šilelį, įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje.., Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

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

Vaikystės amžiuje vyrauja 
malonumo motyvai. Todėl vai 
kai ypač vėlyvesnėje vaikystė
je labai nemėgsta daryti tai, 
kas jiems nepatinka. Jie ne
mėgsta reikalavimų ir atsižvel
gia tik į minimalius reikalavi
mus. Bet jeigu reikalavimai di 
deja, vaikas savaime priešina
si, rodo nepasitenkinimą ir sa
vaime bando tų reikalavimų 
išvengti. Reikia sutikti, kad 
tokia yra vaiko prigimtis. Ji 
yra, taip sakant, pagrįsta ma
lonumų motyvais. Tad vaikas 
daro Tik tai, kas jam patinka. 
Tuo vaikas išreiškia save, sa
vo impulsus, savo norus. Kas 
neatitinka jo norui, tą jis labai 
nenoriai daro ir labai nenoriai 
vykdo.

MOKYKLA IR MOKYTOJAS
Iki šiol pateiktos mintys gali 

sudaryti įspūdį, kad mokytojo 
įtaka ateina pavėluotai. Atei
damas Į mokyklą, vaikas yra 
maždaug jau pilnai susiforma
vęs. Jis jau tari savo elgsenos 
kryptį, ar net tam tikra pras
me bėgius; kokiu greičiu jis 
ta kryptimi žygiuoja, jau yra 
taip pat nustatyta. Bet tai tik 
iš dalies taip yra. Mat, gyveni
mas nesiliauja būti dinamiš
kas, ir asmuo nenustoja keitę
sis. Vadinasi, keitimasis, o kar
tais ir gan dideli pasikeitimai, 
įvyksta ir vėliau.

Kalbant apie jauno vaiko 
mokymą ir ugdymą, reikia pa
minėti, kad namai yra pirmoji 
vaiko mokykla. Namai yra ir 
geriausia vaiko mokykla, jei
gu tik tėvai yra, palyginti, .ge
ri mokytojai. Bet Čia ir susi
duriame su problema, kad tė-

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia, - .
Laimink mūsų siekį —
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį. sniegą liepia 

įązdynuj išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda į gamtos vaizdų 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. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

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

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00. .
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psL 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8- Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psL $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.,
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Elėraščiai, 112 psL $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $250.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psL $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVHJ DIEVAI. Mitologijos posmai,

55 psl. $1.00. ,
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

v Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, praSome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pinigini orderi.

: N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608 
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ba tų didelės jautros atitinka
mai stimuliacijai fazių, pasi
baigia apie penktuosius arba 
šeštuosius metus. Tada savo 
pagrindais žmogus jau yra pil
nas. Jis turi nors dar ir nepil
nai išvystytas, bet praktiškai 
visas žmogaus galias. Jis nau
dojasi beveik visomis asmeny
bės funkcijomis. Jis taip pat 
naudojasi savo protu, nors jo 
protas dar nėra logiškas, dėl 
to jis gali kartais daryti labai 
neišmintingus ir net kvailus 
sprendimus, štai kodėl vaikui 
reikia taip vadinamo‘“baby sit
ter” iki vienuolikos ar dvylikos 
metų, kai tuo tarpu trylikos ar 
keturiolikos * metų mergaitė 
jau yra gera vaikų prižiūrėto
ja. Dviejų metų laikotarpis es
miniai pakeičia intelektualines 
galias, nes maždaug tuo metu 
įgyjama suaugusio logika, ir 
didelių klaidų jau išvengiama. 
Žinoma, mažų klaidų visi daž
nai darome, nors iš vaiko lau
kiame,- kad jis, bręsdamas ir 
įgydamas daugiau patyrimo, 
vis mažiau jų bedarytų. Tačiau 
negalima tikėtis, kad jis jų vi
sai nedarys. Bet, laikydami jį 
jau daugiau subrendusiu, jau 
nebelaukiame iš jo didelių, 
grubių klaidų. Šio meto klai
dos yra vaikiškumo ir nesu
brendimo požymis.

PAVĖLAVIMO PAVOJUS
Apskritai žmogaus prigimtis 

yra turtinga; bet joje vystosi 
tik ta jos dalis, kuri yra stimu
liuojama, ir tik ta dalis dife- 
rencijuojasi. Bet, jei per kurį 
laiką kuri nors sritis nėra sti- 
inuliuoj ama, j i ir neišsivysto;

Norvegai savinasi 
Kolumbą

.
Kristupas Kolumbas, Amen-'' 

kos atradėjas, nebuvo Genuoje 
gimęs Christoforas Columbus, 
bet Norvegijos jūrininkas Kri- 
stoffer Teist, taip tvirtina Nor
vegijos laikraštis ‘“Osloer Ma^ 
gazin”.

Tad ginče dėl Amerikos atra
dimo atsirado naujas vari j an-

Simpatiška Judy Loe žiūri į akis Ap
lazijos žuvimis mintančiai pelėdai 

Teist von Bergen pavardę TeistlOxlma,w,i|#S- ***

SLA — jau 80 metų tarnauja . lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savę. apdraus
tiems nariams; j

SLA — didzidusia Uetuviu fraternalinė organizacija — duoda^gyvy 
bes apdrauda ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu-

SLA_ jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitala.
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

ST,A  jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdrauda • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

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

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

.įmetus.
SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės Į kuopų 

veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysite

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

^as mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa-

INSURE!

UNIVERSAL
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Garbina mažamokslį
Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose ir kelias valan

das Kaune buvusieji ir Amerikon vėl sugrįžusieji lietuviai 
pasakoja apie okupuotos Lietuvos valdytojus palietusį 
pamišimą. Ne tik pačiame Vilniuje, bet Kaune, Marijam
polėje, Vilkaviškyje ir kitose vietose jie kelia į padanges 
bemokslį, jokios naudos gimtiniam kraštui neatnešusį 
žmogų.. Susidaro įspūdis, kad dabartinius Lietuvos val
dytojus apėmė tokia pat liga, kokia buvo apėmusi italus 
Mussolinio valdymo laikais, arba rusus Stalino gadynės 
metais.

Turime galvoje po mirties gerą karjerą darantį Vil
kaviškio apskr., Būdviečių kaimo stambaus ūkininko sū
nų Vincą Mickevičių. Kol jis buvo gyvas, labai mažai te
trūko, kad ruso kulka būtų pragręžusi jo pakaušį, kaip jį 
pragręžę Angariečio, Putnos, Viedrynaičio ir kitų lietu
vių komunistų. Vincas Mickevičius mokėjo laiku prapulti 
rusams iš akių, nutylėti ir laiku savo partijos draugus 
sovietų čekai įskųsti, todėl mirė savo mirtimi. Ne Putna 
su Angariečiu garbinami okupuotoje Lietuvoje, bet Vin
cas Mickevičius, nes vargu kitas lietuvis taip ištikimai 
dirbo sovietų imperializmui, kaip nuo 1903 metų rusams 
dirbo Vincas Mickevičius.

Okupuotoje Lietuvoje Vincas Mickevičius garsina
mas ne tikru savo vardu, bet jo paties jaunatvėje pasi
rinktu Kapsuko slapyvardžiu. Kartais minimi Kapsuko 
— Vinco Mickevičiaus vardai, bet dažniausiai minimas 
vien tiktai Kapsuko vardas. Derlingoje Suvalkijos žemėje 
išaugęs gražus Marijampolės miestas pavadintas Kap
suku. Senas Vilniaus Universitetas, seniausias visoje 
komunistų pavergtoje teritorijoje, pavadintas jokio uni
versiteto, bet ir gimnazijos nebaigusio Kapsuko vardu. 
Kiekviename didesniame Lietuvos mieste yra Kapsuko 
vardo gatvė, prie kiekvieno Kapsuko gyvento namo pri
kalta atminimo lenta. Buvusiame karo muziejuje pasta
tyta Kapsuko stovyla, o komunistinės leidyklos jau yra 
išvariusios -net devynis Kapsuko “raštų”, laiškų ir įvai
riausių atsišaukimų tomus.

Kas gi yra tas Kapsukas? Kodėl dabartiniai kom
partijos vadovai kelia jį į padanges? Kodėl rusai leidžia 
garbinti Kapsuką, o ne Putną, Rasiką, Požėlą arba kitą 
lietuvį, daugiau rusams padariusį, negu Kapsukas? Ko
dėl į padanges nekeliamas koks lietuvis proletaras? Ko
dėl neparinktas paprastas darbo žmogus?

Parinktas stambaus lietuvio ūkininko sūnus todėl,

Kapsukas su rusais palaikė ryšius. Vėliau Stalinas, jį pa
skyrė Lietuvos reikalų komisaru.

Raudonajai armijai įsiveržus į Lietuvą, Leninas pa
skyrė Kapsuką “tarybinės” valdžios premjeru. Kapsukas 
kelias savaites Vilniuje sudarinėjo komisariatus ir įvai
rioms pareigoms skyrė žmones, bet išvijus .rusus iš Vil
niaus, subyrėjo visa jo valdžia ir-lipdytos “tarybos”. Da
bar okupantas “atkūrė” “tarybinę” valdžią, todėl jam rei
kalingas ir Kapsukas, kad parodytų “tęstinumą”.

Okupantas leidžia kelti Kapsuko vardą į padanges 
todėl, kad jau nuo 1903 metų jis buvo pats ištikimiausias 
sovietų imperializmo tarnas. Nei Lietuvos, nei Lietuvos 
ūkininkų, nei Lietuvos darbininkų reikalai Kapsukui nie
kad nerūpėjo. Kaip savo laiku sutrupėjo Mussolinio ir 
Stalino statulos, taip sutrupės ir Kapsuko biustai. Musso
linio ir Stalino statulas sudaužė patys italai ir rusai, Kap
suko sudaužys iš rusų išsilaisvinę lietuviai. 'O garbingas 
Vilniaus universitetas nusimazgos jam prisegtą bemoks
lio Kapsuko gėdą. • •

.trims mėnesiams  $5.00 
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje:
metams$20.00 
pusei metų$11.00 
vienam mėnesiui$2.00

Užsieniuose:
metams $21.00 
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui  $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted . St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Religija praeityje ir dar šian- to, ko pats nedarytum sau”. Tą
dien yra svarbus veiksnys žmo
gaus gyvenime, šiandien, kaip 
ir praeityje, religijos vaidmuo 
yra itin svarbus. Žodiniai reli
gija reiškia pagal lotynų kalbą 
“surišimą vienon krūvon”. Tai 
būtų tarpžmogiškų santykių nu
statymas. Ir tai kaip tik ir yra 
religijos gyvybė. Visos religijos 
pripažsta tiesą “nedaryk kitam

kad beveik visi kompartijos vadai yra stambių ūkininkų, 
prekybininkų ar turtuolių vaikai. Išlepinti vaikai aukštes
nių mokyklų baigti nepajėgia. Jie stengiasi išgarsėti kitais 
būdais, labai dažnai darbininkų sąskaitom Kapsuko tė
vas leido sūnų j Marijampolės gimnaziją, į Seinų kunigų 
seminariją, į Mintaujos gimnaziją, j Berno universitetą, 
bet nei vienos šios mokslo įstaigos Kapsukas nebaigė. Iš 
kunigų seminarijos buvo pavarytas . už nakties metu din
gimą iš miegamojo ir “ėjimą pas mergas”, gimnazijos ne
baigė, nes nepajėgė pasiruošti egzaminams, o universi
teto nebaigė, nes negalėjo pristatyti brandos atestato.

Gimnazijon patekęs, kelis “Varpo” numerius pa
skaitęs ir apie Dr. Vincą Kudirką iš kitų lietuvių paty
ręs Vincas Mickevičius labai susižavėjo Lietuvos himno 
autoriaus vedamu darbu. Jaunam gimnazistui labai pa
tiko ‘Varpe” spausdinamos humoristinės apysakos ir vi
suomeninio gyvenimo apžvalgos, pasirašytos Kapso sla
pyvardžiui Jis norėjo tapti Kapsu Ir rašyti taip, kaip 
Kapsas rašydavo. Bet jis žinojo, kad iki Kapso jam labai 
toli, todėl jis pasirinko mažojo Kapso, Kapsuko slapy
vardį. Jis bandė Kapsą pamėgdžioti, bet jam nesisekė. 
Jis, matyt, įsitikino, kad vien norųneužtenka, bet rei
kia įdėti ir darbo. Kapsas buvo baigęs universitetą, tuo 
tarpu Kapsukas nepajėgė gimnazijos baigti Kapsukas 
nesuprato Kapso idealų ir siekimų. Jis girdėjo “Tėviškės 
Varpų” garsus, bet nesuprato jų muzikos.

Šimtmečio pradžioje Kapsukas susidomėjo socialde
mokratų vedamu darbu ir jų kova už gimtinio savo kraš
to laisvę. Domėjosi Marksu ir Engelsu, bandė juos stu
dijuoti, bet bemoksliu! Markso nesuprasti. Jis pradėjo 
domėtis Lenino kišama Markso interpretacija. Jam su
prantamesnis buvo Leninas, negu Domaševičius, Mo- 
ravskis ar Kairys. Jis sukinėjosi ir veikė socialdemokra
tų eilėse, bet visą laiką traukė prie rusų socialdemokra
tų, prie leninistinės frakcijos. Lietuviai socialdemokra
tai iš rusų socialdemokratų, daug nesitikėjo, tuo tarpu

patį pasakė Jėzus Kristus, tik
rasis krikščionybės įsteigėjas

Beje, krikščionybė amžių bė
gyje nebuvo tiek kilni kaip jos 
įsteigėjas. Krikščionybės vaid
muo pasidarė labai įtakingas 
Vakarų žmonijos išsivystyme, 
nes ji buvo Vakarų žmogaus 
religija, o paties Vakarų žmo
gaus išsivystymas buvo pats

greičiausias pasaulyje. Ilgainiui 
praeities socialinės įžvalgos, 
įvilktos į mitinį rūbą, pasidarė 
nereikšmingomis Vakarų žmo
gui. Tas “surišimas kartu” ati
teko valstybės vadams ir jos 
planuotojams. Mitas buvo at
mestas, 'o jo vieton pastatyta 
žmonijos progreso idealas. Vis 
dėlto suskilusi krikščionybė sie
kė išsilaikyti ir nuėjo tarnauti 
galingesniems viešpačiams. Kai 
krikščionybės etinis reformato
rius šaukė žmones artyn prie kil
numo, tuomet tą patį reforma
torių Liuterį popiežius apskelbė 
išmestu iŠ krikščionybės.

Praėjo daug metų ir krikščio
nybės didžiausios sektos kata
likybės vadas popiežius Leonas 
XIH (jo popiežystės metai 1878 
—1903) vėl bandė katalikybę 
sugrąžinti į gyvenimą, priarti
nant ją prie Kristaus idealų. 
Kas pagaliau yra tie Kristaus 
idealai? Straipsnio pradžioje į 
tai jau buvo atsakyta. Tai auk
sinės taisyklės pritaikymas sau 
ir kitam. Gi Leonas XIII norėjo 
parodyti, jog su valdančiųjų 
sluoksniu susidėjusi krikščiony
bė nėra tokia atžagarei viską: ji 
atsuks savo veidą į paprastus 
žmones ir jiems suras etišką 
kelią kasdieniškame gyvenime, 
šis Leono XIII žingsnis nepasi
sekė, gyvenime jis nieko nere
formavo, o pats Vatikanas il
gainiui susidėjo su Mussolini 
politika, šiandien Vatikanas dar 
didesnėje maišatyje.

Jis bandė įsteigti Jungtines 
Tautas po Vatikano vėliava, bet 
visa tai nuėjo niekais, kaip kad 
Indijoje ir Afrikoje, šiandieni
nis Vatikano tikslas bet kokia 
kaina prasiveržti į Rytų Europą, 
bet neatrodo, jog tai jam sek
tųsi, nes jis Rytų Europą kelis 
kartus yra išdavęs ir ten nežiūri 
masių, o tik valdančiųjų už
mačių.

Lietuvių tarpe Leonas XIII 
įdiegė ateitininkus. Jų tikslas 
buvo tiek pat miglotas kaip ir 
paties Leono XIH. Daug kas iš 
lietuvių ateitininkų pabrėžė ko
vą prieš netikėjimą, bet tai buvo 
neaiškus klausimas (kas yra ne
tikėjimas?) ir esmėje polemiš
kas ginti įsisenėjusią tvarką.

Bet dalis.katalikų intelektualų 
(jų tarpe ir mano giminaitis 
Stasys Šalkauskis) norėjo su
aktualinti krikščionybę šiai 
dienai. Tai buvo mito pristaty
mas moderniam žmogui, kad 
jis pasidarytų etiškai (doroviš
kai) pilnesnis. Šalkauskio argu
mento dvasia buvo sekanti: kal
biesi su žmonėmis, bet jų nepa
žįsti; pažinsi juos tuomet, kai 
jiems pripažinsi jų išskirtinę 
rolę pasaulyje. Jis apeliavo dar 
daugiau: į.žmogaus tautiškumą, 
šeimyniškumą.

šiandien Ateitininkų Kongreso 
išvakarėse mes pasigęstame idė-

Net tų, kurias Stasys §al-JU-
kauskis skelbė. Tautiškai labai 
sunku ką pasakyti, kai registra
cijos blankai yra tik anglų kal
ba: Rev.; Mrs. Miss, Wrn etc. 
Žodžiu, tautybė iškrito. Tad 
turėjo likti tik tikėjimas. Bet ir 
tas pats tikėjimas tėra tik an
traeilis. Niekas nekalbės apie 
krikščionybę, bet apie kažkokį 
jaunuolio kilnumą lietuviškoje 
dvasioje. Man regis, tai tuščia
žodžiavimas. Jo ir taip jau daug 
buvo mūsų katalikiškoje spau
doje.

Netenka galvoti (nors tokiam 
galvojimui užtenka pavyzdžių), 
kad katalikų veikėjai šiame 
Ateitininkijos Kongrese nenu- 

MOKSLINIO LITUANISTO PARUOŠIMAS
gaus atsiliepimo tuo tarpu darProf. dr. Petro Joniko paaiš

kinimai duoti spaudai (“Drau
gas” 7. 18, “Naujienos” 7. 20) 
kelia opią problemą: kas bus tie 
kandidatai, kurie pasiruoš teo
rijoje kalbininkiškai ir paskui
dirbs mokslinius kalbos tyrinė
jimo darbus, kas ateityje dirbs [mu, kad prof. Joniko
praktinius lietuvių kalbos prie
žiūros darbus?

Profesorius padarė užuomi
nas, kad Čikagos Universitete 
bus dėstytojas paradinio lietuvių 
kalbos kurso ir, kad buvo kan
didatas, kuris labai gerą įspūdį 
padaręs prof. E. Stankevičiui. 
Visuomenei, be abejo, pravartu 
būtų žinoti, kas čia dabar iškyla, 
kokias viltis į tai galima būtų 
dėti ir kurią paramą tiems kan
didatams derėtų teikti?

Antai, spaudoj paskelbta, kad 
J. Jasaitytei viena lietuvių mo
terų organizacija paskyrė sti
pendiją, bet, ir vėl, nepasakyta, 
kuriuos mokslus p-Iė Jasaitytė 
studijuos ir ko iš jos reikės 
laukti? Kad jis stotų į Čikagos 
Universitetą ir studijuodama 
ruoštųsi ateities lituanistikos 
darbams — būtų labai gražu, la
bai reikalinga ir tikrai sveikinti
na. Bet jei ji nueis su šimtais 
kitų lietuvių studentų ir pasiners 
Cirkelio sūkuryje, sunku bus ją 
bepamatyti, jos gražią kalbėse
ną beišgirsti ir į ją dedamas vil
tis beišlaikyti. z- ;

O reikėtų girdėti ir apie ki
tus Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto studentus, suminėtus 
ir suminėtinus Lietuvių Enci
klopedijoje, — ž. Bilaišytė, V. 
Ruibytė, G. Visockytė, L. Alians- 
kas, A. Viktorą, A. Pakalniškis, 
V. Miknaitis, L. Rašlavičius ir 
kt. ir kt. Gal kuriam reikės 
stipendijos. Jasaitytė gavo. 
Gaus ir kiti. Tik reikiadeirautis, 
kreiptis į Lietuvių Fondą, kur 
yra įsteigtas stipendijų fondas.

Prof. Joniko buvo taip pat 
padaryta užuominų ir mūsų vi
suomenei: bendruomenei ir jau
nimo organizacijoms. Bet stai- 

mato didesnių darbų. Mes ži
nome apie katalikų užsimoji
mus dėl tikėjimo laisvės Lietu
voje papiežiaus adresu. Bet kar
tu žinome, jog popiežiui terūpi 
kulto - mito reikalas Lietuvoje, 
bet ne jos tautinė nepriklauso
mybė. Po Viduramžių Europo
je tautiškumas yra svarbiausias 
veiksnys. Popiežius apie tai ži
no. Bet apie tai lietuvių atžvil
giu jis vengia kalbėti. Vatika
nas eina senu ir nesėkmingu 
keliu. Ateitininkų Kongresas 
juo irgi gali nueiti ir gali nenu
eiti, nes turi laisvą valią, hero
jiškai pasirodyti. Mes laukiame 
iš ateitininkų ateities vizijos.

' Saulius šimoliūnas

neatsirado. Neprabilo nė senoji 
patyrusioje išmintis, nepasigir
do nieko nė iš veržliojo jauni
mo, nė pritarimo, nė priešybės.

Čia rašančiam vis dėlto-teko 
išgirsti pasitenkinimo pareiški- 

stojimas
dėstyti mokslinių lietuvių kalbo
tyros kursų esąs mūsų kalbos 
laimėjimas, be to, viltis atlikti 
reikšmingų darbų ir paruošti 
mokslininkų lituanistų.

Belieka tuo naudotis, tam dir
bti ir tą remti. Kad dabar kas 
jaunas susisemtų prof. Joniko 
žinias, kaip kadaise Būga susi- 
sėmė Jauniaus mokslą, būtų ki
tas reikšmingas lietuvių -kalbos 
istorijos įvykis. Būgos vardas 
yra žymimas kiekviename svar
besniame kalbotyros veikale, ir 
dabar naujosios kalbotyros dar
buose pasižymėjęs lietuvis kal
bininkas galės būti kitas būginis 
atvejis: dabartinį lietuvių kalbos 
įdėjimą į Čikagos Universiteto 
programą padarydamas tarp- 
kalbiniu lingvistiniu atveju, p 
patį save padarydamas žymiu 
kalbininku.

Kaip prof. Jonikas savo pa
reiškimuose skatina, kad mūsų 
visuomenė Bostone, Naujorke, 
Klyvlande, Čikagoje, Sanfran- 
ciske, Los Angelėse ir kitur tu
rėtų rasti savo tarpe studentą, 
sudaryti jam sąlygas, finansines 
ir kitokias, kad jis stotų į Čika
gos Universitetą ir imtų eiti 
mokslo keliu. Lietuvių kalbi
ninkų, išėjusių aukštuosius 
mokslus, reiktų turėti kiekvie
nai didesnei lietuvių gyvenamai 
vietai. Lietuvių tautai esant sa
vininkei tos senos ir svarbios 
kalbos reikia turėti ir jos atsto
vų specialistų.

Kiekvienas taurus lietuvis, 
skaitydamas spaudoje žinias 
apie savo kalbą, supranta, kad 
čia yra puiki proga ir reikia ją 
visomis priemonėmis ir visais 
būdais išnaudoti.

, K. A. Girvilas

B. KANTVYDIS

VERKNĖS EŽERAS
(LEGENDA)"
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Ežero bangos įširdusios daužė krantus, 

juodi debesiai užklojo visą dangų, žmo
nės kelbėjo, jog tai Gailutis ruošiąsis į ko
vą su baisiuoju kryžiuočiu, kur suviliojo 
nekaltąją mergą.

Gailutis, iš tikrųjų ruošėsi į kovą. Di
delį abipusiškai aštrų kardą bandė savo 
rankose, ar išlaikys kirtęs kryžiuočiui į 
sprandą. Krūtinę rakino šarvais, ant gal
vos turėjo plieno šalmą, prie šono — sun
kų skydą.

Pagaliau trenktelėjo perkūnas, ir jo ai
dai atsiliepė kažkur toli toli, kur tik vėjas 
lakusis nuskrenda, kur tik viesulas įsiutęs 
užklysta. Sužaibavo dar kartą, antrą, tre
čią — ir su perkūno trenksmu atsistojo 
prieš Gailutį milžinas. Tamsoje neįžiūrėjo 
Gailutis savo priešo. Tik girdėjo, kad bai
sios geležys žvanga, kad kryžiuočio krūti
nė sunkiai alsuoja, kad jo dantys šiurpu
lingai griežisL

Dzing, dzing! čekšt, čekšt! Dzing čekšt! 
— tai susikirto pirmuosius geležis kovoto
jai. Pirmieji kirtimai buvo lengvi ir reti: 
gal todėl, kad abu mėgino ginklus, gal to
dėl, kad nebuvo įsivarę į kovą, o gal todėl, 
kad abu galvojo apie užkeiktą mergą, kuri 
šalimais stovėjo sudėjusi rankas ir ašaras 
šluostė.

Štai kryžiuotis padaro staigų žingsnį 
pirmyn ir smogia iš visų jėgų Gailučiui į 
galvą. Bet sublizgėjo plieno skydas Gailu
čio rankose, pakilo aukštyn ir čekšt! kry
žiuotis per plieną.

Atitraukęs kardą, dūrė Gailutis kry
žiuočiui į krūtinę kiek tik jėgų turėjo. Ir 
pakrypo kryžiuotis į šalį, lyg suklupo...

Audra baisiai siautė. Ežero bangos pu
tojo. Sakytum , daužėsi suėjusios krūvon 
dvi kariuomenės. Žvangėjo geležys, trypė 
kanopos, prunkštė arkliai ir keikė įsiutę 
kryžiuočiai.

Pakrantėje gluosnio lapai gailiai šla
mėjo: rodosi, ką prašė meldė, kad nelies
tų jų viesulas, kad nedraskytų paukščiams 
lizdų, kur susisuko lapynuose. Veltui mel
dė: padūkęs viesulas ir šakas laužė, ne. tik 
lapus draskė. *

Kryžiuotis įsiutęs kapoja į visas puses, į 
dešinę ir į kairę. Čia kirs į kardą, čia į 
skydą, čia užklius šarvus. Gailutis atatup
stas traukiasi. Kodėl? Gal .pavargo ilgai 
besikaudamas su kryžiuočiu, gal baimės 
pagautas traukiasi atgal, o gal tausoja jė
gas, laukdamas kol pavargs įsiutęs kry
žiuotis...

Pakilęs viesulas, gaudė .kiekvieną ge
ležų žvangessį — gaudė ir nešė už devyne- 
rių marių, už devynerių jūrių:' ten kur va
sara amžinoji, kur Kaunis gyvena spar
nuotas.

Silpi kryžiuočio smūgiai — darėsi toly
džio retesni, tolydžio silpnesni.

Staiga visa krūva naujų kirčių pasipylė

kaip akmens į skambųjį plieną. Kas kirtis į 
— tai gyvybė, kas kirtis — tai jėga, tai ? 
pasiryžimas. Kirčiai ,pasidarė tankūs ir 
garsūs, kad suliejo į vieną garsų ir, rodo
si, norėjo nugalėti viesulą, kur staugė tūks 
tančiais vilkų ir staugdamas draskė visa, 
ką pasitikdavo pakeliui.

Kryžiuotis, susigūžęs į kamuolį, saky
tum, į nykštuką pavirto; sakytum, visas 
įsispraudė kaip vėžlys į skydą, gintis ne
bemokėdamas.

Vienas, du ir trys ;— ir nuskambėjo 
plienas, kardu apdaužytas: tai kryžiuočio 
skydas, trūkęs pusiau, nušvilpė Į ežerą. 
Pagriebė šėlstančios .bangos plieno skevel
dras ir putodamas nešė į krantus.

Aplinkui degė laužai. Tai žmonės išsi
gandę atikas dievams aukojo, kad gelbėtų 
kraštą, kad nebaustų viesulais ir ugnim, 
kur .viską drasko, neša už girių, už kalnų 
ir degina perkūno liepsnomis.

Nemigo tą dieną nė vienas žmogus Verk 
nes ežero apylinkėse. Seneliai, kur karšė 
paskutinias dienas trobose, pirmą kartą 
savo senatvėje suėjo į pakalnę, kad apsto
ję šventąją ugnį, melstų dievus pasigailėti 
jei ne jų, senių, tai bent vaikų. Maži vai
kai verkdami glaudėsi į motinas, o vyrai 
nešė šakas ir kūrė aukurus dievams.

* Buvo aplink'tamsu kaip karste; tik au
kurų liepsnos liepsnojo, nušviesdamos 
silpna šviesa aplinkinius šešėlius; tik žai
bas sužaibavęs nušviesdavo pilies kuorus, 
kur paslaptingai tūnojo ežero saloje.

Paskutinį smūgį ruošė Gailutis kryžiuo-
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čiui. Pavargęs, susigūžęs, vien dantuotą 
kardą drebančioje rankoje laikydamas, 
laukė biaurybė paskutinio smūgio už ap- * 
viltą jaunystę, už begėdiškai nudraskytą 
mergaitės vainikėlį, už visą pilį, po kuria 
buvo palaidoti ir kariai, ir moterys ir vai
kai.

’ Užsimojo paskutinį kartą Gailutis j 
storąjį karžygio sprandą. Švystelėjo abi
pusiškai aštrus Gailučio kardas....

Staiga sužaibavo baisiai devynis kartus 
žaibai ir kiekvieną kartą kryžiuočiui į 
veidą.

Pirmą kartą pamatė Gailutis tą kry
žiuočio veidą... Buvo juodas kaip žemė, 
apšlakstytas kraujais. Iš po šalmo spindė
jo dvi baisios akys ir gašliai žiūrėjo į tą pu
sę, kur stovi nelaimingoji merga. Lūpas 
turėjo kryžiuotis pašiepiamai sudėtas. '

Gailučiui pasirodė, jog tos lūpos vėl 
siekia bučiuoti nelaimingąją mergą, jog 
kryžiuotis vėl pilnas gašlumo ir piktųjų 
minčių.

Ir.pąjuto Gailutis užvirusį kraują gyslo
se, pajuto pragariškas liepsnas širdyje. 
Užsidegęs pavydo kerštu, smogė paskutinį 
smūgį kryžiuočiui į sprandą.

Sužvango plienas į plieną ir nuzvimbė 
oru. Pagavo ežero bangoš abipusiškai aš
trų kardą ir kvatodamos nešė į krantą.

Paslydęs pargriuvo Gailutis sukandęs 
iki kraujo lūpas. Taip kanda lūpas tik pa
vydus meilužis, aptikęs savo mergą sveti
mam glėby.

— Cha-cha-cha! —■ sukvatojo viesulas
24, 1970

nešdamas pragarišką kvaitulį už devyne
rių marių.

— Cha-cha-cha! — sukvatojo ežero ban
gos, tarytum atgiję įžūlūs kryžiuočiai.

— Cha-cha-cha! — sukvatojo gašliu 
kvaituliu Ulrichas, traukdamas pavar
gusiom rankom savo atšipusį kardą iš Gai
lučio krūtinės.

♦

Kai ryto metą tekėjo saulė, ežeras bu
vo ramus, žmonės stebėjosi, kad vėl din
go pilis su visa sala Verknės ežere.

Ir daug dar esti baisių naktų Verknės 
ežerui. ;-

Dažnai darosi tamsu ir baisu.
Glaudžiasi medis į medį, nes nežino, ar 

išliks gyvas. Paukščiai ne kartą skrenda 
toliau, nes bijo, kad Verknės ežero audra 
pagriebs"juos ir nuneš negyvus už devyne
rių jūrių, už devynerių marių, žvėrys pa
likę- savo urvus,- staugdami ir šaukdami 
dažnai bėga į kitus kraštus.

Ežero bangos įširdusios daužo krantus, 
juodi debesys užkloja visą dangų.

Žmonės kalba, jog tai Gailutis ruošiasi 
į kovą su baisiuoju kryžiuočiu, kur suvi
liojo nekaltą mergą.

Ji "Gubos” 
(Pabaiga)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “N a u j ienas”



LIET. JŪRŲ SKAUTU OSŽINIOSDR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2*58 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.;

Rezid. teM.:
Kasdien nuo 

nuo 7 iki 9 vai. 
Ligonius priima

PRospect 8-3229 
WAlbrook 5-5076

vak. Tree, uždaryta, 
tik susitarus.

Rez. tel. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKU8ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tol. LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susitarimą 

. Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEZIS
f«lof.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Tteėiad. ir sekmacL ofisas uždarytas 

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone; REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
OfiMs: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmai, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L GARA 
27u9 W. 51st- STREET 

Tel.: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: PirnL, ketv. 
i-—4, 7—9, antrad., penkt 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EiŠIN - E1SINAS 
AKUŠHRtJA IR MOTERĄ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedziė Ave.f WA 5-2670 

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

(Atkelta iš 2-ro psL)
t. t. Po (komandos: “Laisvai” 
— reikalui esant, daromi visi ki
ti pranešimai ir skelbiamos ben
dros informacijos.

Perskaičius stovyklos įsaky
mus ir, padarius visus reikia
mus pranešimus, giedama sto
vyklos vakarinė malda Marija, 
Marija. Po šios maldos, su ko
manda kepures užsidėk, kaip 
kad buvo daroma (rytiniame pa
tikrinime, komanduojama: — 
“Stovykla laisvai, vėliavininkai 
prie vėliavų žengte marš”. Vė-

tą poziciją, kaip kad ir ryte darė, 
pasiruošia vėliavas nuleisti. Ko

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports} ir t t-

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St, Chicago, HI. 60629 

Teiefu PRospoct 65084

Apdraustas perkraustymas 
ii įvairiu atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Piece 

Tol.: F Rentier 8-18*2

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. * E R Ė N AS .■ .

2047 W. 67th Pt. WAlbrook 5-8063

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Treč. ir šeštad. uždaryta
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tol; ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A MACIŪNAS
C H IRU R G AS

> Priima tik susitarus. -
Valandos: pirmad., ketvirtai. 5—8,

Ofiso tek HE 4-T818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: P R 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

' VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VAT.ANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p; p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.______

DR. FRANK PLECKĄS
OPTOMĖTRISTAS

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

‘ contact lenses” _
VaL -pagal susitarimą. Uždarytavtreč.

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTU .PCSLĖS IR .. 

PROSTATOS CHIRUĖGUA
OFISAS’ 2454 WEST 71st ST.

VaL: antrai nuo 2—5 po pietų, 
ketvntad. nuo 6—8 vak.

Ofiso t«l«f.: 776-2880 
Nauįar roz. tele E: 448-5545

DR. F. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso tetef.: HEmlock 4-2123 
Read, telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-212! 
jei neatsiliepia, tai telef GI 8-6105

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

WDINSKAS-
150 DOL. PIGIAU 

SPALVOTA TV — 
R ADU AS - PATEFONAS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
■ . ___ _______________ ZJ

- - - . - . -

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS" VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

Lietuviu kalba: kasdien? nuo pirnia- 
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.: HEmlock 4-24T3

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

dak VIENA 
EKSKURSIJA

E
. Šiymety rugpiučio 31 d.

Kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 
x dokumentus atsikviesti gimines 

į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

manduojama: “Stovykla ramiai, 
vėliavas gerb”. Po šios koman
dos, visai stovyklai vėliavas 
gerbiant (gali būti ir išimtis ir 
gerbia tik vadovai), galima tri
mituoti arba bocmanui švilpia
ma jūreivišku švilpuku “Vėlia
voms” (bocmano švilpesys), jas 
neprigijusiai jūrų skautai vadi
na “Jūreivio birbyne”. Vėliavos 
nuleidžiamos žemyn. Rūpina
masi, kad jokiu būdu vėliava 
nepaliestų žemę ar padarytas 
grindis. Paprastai vėliava per
simetama per petį. Vos vėliavos 
nuleistos komanduojama, “Pa
gerbta”, bet nelaukiama iki vė
liava bus nuimta ir tvarkingai 
sulankstyta, io krašto vėliavų 
potvarkis Section VII Chapter 4 
reikalauja: US vėliava sulanks
toma tam tikra tvarka, arba, ji 
paliekama ant specialių atramų 
neatrišta gulėti per ištisą naktį 
ir ryte vėl keliama normalia 
tvarka. 'Vėliavas sutvarkius, 
vėliavininkams sugrįžus į savo 
vietas, komanduojama: “Vie
netų vadai perima komandas. 
Vadovai perėmę komandą išsi
veda savo vienetą, šį kartą jau 
išeidamas vėliavas, kurios yra 
nuleistos negerbia, kaip kad da
rė ryte iš vėliavų aikštės ar de
nio išeidamas.

Didesnių iškilmių metu, kuo
met jose dalyvauja ir vietos gy
ventojai, vėliavų, pakėlimo ir nu
leidimo metu, reikia giedoti abu
du — abiejų kraštų himnai. Sa
vaime aišku, to krašto himnas 
giedamas pirmutinis.

VAKARIENĖ: po vėliavų nu
leidimo seka vakarienės laikas. 
Paskelbus “Vakarienę”, ta pačia 
tvarka kaip ir pusryčiams ir pie
tums, vienetai vedami Į virtuvės 
rajoną vakarienei.

PASIRUOŠIMAS L A UŽU I: 
pasiruošimo metu, kiekvienas 
vienetas ir paskiri jūrų skautai 
.ruošia ir'repetuoja laužo progra
mas skirtus tam vakarui pasiro
dyti. Paruošta programa pa
tiekiama laužo vedėjui, galuti
nam laužo programos sustaty
mui.

Vienetams besiruošiant laužo 
programai“,^ budinti valtis priva
lo pakankaiii’ai pririnkti laužui 
malkų ir šakų ir sukrauna laužą 
skautų žinomu būdu.

LAUŽAS: laikui atėjus, jūrų 
skautų vienetai rikiuotėje dai
nuodami susirenka į‘ laužavietę 
ir užima jiems iškirtas rietas. 
Taip jau esu ir anksčiau minė
jęs, kiekvienos dienos laužas 
turi turėti savo .vedamąją ir bai
giamąją tos dienos paskirtį ir 
mintį, pagal kurią ir programa 
atitinkamai. turi būti pritaikin
ta. Laužo įžangai, laužavedys, 
pagal, nusistovėjusią tradiciją, 
kviečia vieną vadų ar svečių 
tarti keletą žodžių ir uždegti lau
žą. Laužui užsidegus ir jam 
liepsnojant, laūžavedys perima 
visą laužo vedimo programą, 
kurios metu duoda-progos kiek
vienam vienetui pasirodyti su
są vo menu ir. parengta . pro
grama.

BBS
Kiekvienas Shaker Heights miestelio vaikas turi žinoti, kada jis gali 

.eiti skersai gatvę, kada negali. Kai užtemsta "Dont", vaikai žings
niuoja skersai gatvę.

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Always hold

Adjutantas, pakaitomis guvo 
— budžiai: R. Čiurlionis, A. Ar
ijas, S. Gudauskas ir J. Petraus
kas.

Apmokymą tvarkė j. v. sktn. 
S- Alakarevičius. Svečių skaučių 
grupei vadovavo R. Juodikytė.

Svarbiausiu įvykiu tenka lai
kyti budžių kandidatų paruoši
mo užbaigimą, egzaminus ir 
įžodį. Keturi, gavę budžio žen
kliuką, kandidatai, buvo pirmie
ji Los Angelės, kurie išėjo pilną 
jūrų skautų mokyklą, pradėda
mi mažais bebrais nuo 1963 me
tų. Reikia tikutis, kad jie su lai
ku toliau tęs mūsų uždavinius ir 
tradicijas, kaipo vadovai. Pilną 
laiką stovyklavo: 10 j. skautų, 
2 berniukai svečiai, 7 budžiai ir 
kandidatai, 1 j. skautininkas, 6 
žemės skautės, 2 merg. svečiai, 
viso 28 stovyklautojai. Taip pat 
pilną laiką stovyklavo keli tėvai, 
o savaitgaliais mus aplankyda
vo visa eilė tėvui ir svečių. Sto
vyklos metutaip pat buvo įteik
tas Gintaro ženklas tėvų komi
teto iždininkui p. K. šakiui.

—fr—;- 
VYTAUTO KREGŽDŽIŲ 

PAREIŠKIMAS
Lietuvos Ūkininkų Sąjungos 

pirm. Vytautas Kregždys, atsi
lankęs į naująją Lietuvių Fon 
do būstine,-, labai patriotiškai 
padarė žemiau Įdėtus pareisi 
'kimus. sju

Sąjungos nutarimas padidin 
ti savo imokėjimą Lietuvių 
Fonde visai atitinkąs LF pirm, 
dr. K. Ainbrozaičio veiksmą, 
kuriuo jis, kaip patirta, Įspėja 
LF Tarybos narius, kad Lietu
vių Fondo veikla turi būti va
roma visu smarkumu. Tas ati
tinka ir atsiliepimus spaudoje, 
stipriai pareiškiančius, kad 
Lietuvių Fondas yra pasidaręs 
labai gyva organizacija, vyk
dančia labai svarbius uždari-. 
nius. ..

Lietuvių ūkininkų Sąjunga 
praktiškai remia Lietuvių Fon
do veiklą kaip rėmusi, supras
dama, kad didinimas Fondo 
kapitalo yra labai reikalingas, ■ 
nes įvairių reikalų ir prašymų 
paramos yra daug ir tik jų dalį 
pelno skirstymo komisija tega
li patenkinti. Išgarsėjęs J. Kru 
konio palikimas tuo tarpu tėra 
tik testamento raštas, kuris 
Fondo kapitalo nepadidina.

.. LOS ANGELES LJ.S. .. 
STOVYKLA

Los Angeles jūrų ūkautai sto
vyklavo Catalmos saloje, kuri 
yra didžiausią iš Kalifornijos 
pakrančių salų, žinomų kaip 
“St Catalina Channel Islands”. 
Daugumas stovyklautojų, sto
vykliniai įrengimai ir palapinės 
buvo perkelti į salą komerciniu 
laivu, kita dalis keliavo būrine 
jachta ir motoriniu laivu “Nida” 
iš Long Beach.

Stovykla pasisekė palyginti 
gerai, tiek teoretiniu, tiek ir 
praktiniu paruošimu, nes sto
vyklautojai galėjo visa savaitę 
naudotis buriniu, 22 pėdų ilgio 
slupu, “Venture” klasės, kurį 
stovyklos laikui perleido bud. V. 
Jusionis. Motorinė valtis “Ni
da” buvo naudojamą navigaci
jos žinių papildymui ir sportui, 
kaip pvz. vandens slidinėjimui. 
Stovyklos vadovybę sudarė:

Stov. viršininkas — bud. A. 
Kašelionis,

Ūkio vedėjas — bud. V. Dūda.

Tik nuo faktiškai turimo kapi
talo eina Fondo pelnas, ir jo 
vis tėra per mažai. į

Gerbiamas Vytautas Kregž-j 
dys parodė, kad Lietuvos-ūki-' 
ninko galvojimas visada buvo 
praktiškas galvojimas. į

Buvo tikras malonumas ■ 
skaityti Naujienose Jono Tijū
no Įspūdžius iš kelionės po Eu
ropą. Man teko susipažinti su 
Jonu Tijūnu viename iš nau
jausių Romos viešbučių — Vil
le Radieuse.

Jis yra kilęs iš mano apylin
kės Lietuvoje — Užpalėnas, 
kur šventoji upė teka. Turbūt 
dėlto Jonas tokią lengvą plunk
sną turi rašymui. Aš jį sveiki
nu su tikru malonumu, kad su
rado laiko taip žingeidžiai ap
rašyti įspūdžius iš Europos.

Kiek man jau teko su keletą 
keleivių pasikalbėti, visi yra 
patenkinti Jono Tijūno aprašy
mu.

Man nuostabu, kad diploma
tų Čyfas Stasys Lozoraitis ne
pietavo su lietuviais keleiviais, 
o nuėjo viešbutyje į privatų 
kambarį. Gal ponas Stasys, 
manė, kad mūsų ekskursija su
sidėjo iš vienų prasčiokėlių, tai 
kur jam su- tokiais.-

Manau būtų gerui atspaus
dinti tuos aprašymus knygelė
je; Būtų įdomu pasiskaityti ne 
tik ekskursijoje dalyvavusiems I 
keleiviams, bet ir platesnei lie
tuvių visuomenei.

Dar sykį linkiu daug ištver
mės ir geros sveikatos Jums 
Jonai ir Jūsų maloniai žmonai.

Su pagarba
Frank Prusis

P. S. Knygelei -išleisti prie iš
laidų aš prisidėčiau.

FORESTS CANT
FIGHT FIRES

Ilgamečio RALFO pirmininko^ prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — 13.00.

{domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač trtmtiuiui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties rietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Haisted Street, Chicago, Illinois 60608

(PUTRAMENTAS)

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
586-1220

gražiausios gėlės ir vainikai, antka 
pių papuošimai ir sewtaia

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRoovehill 6-2.143-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

KEwbBe T-MW T-8CT1

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO'ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai

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

Tek: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, I1L Phone: OLympic 2-10C?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

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

I

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS naujienose
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MELP WANTED — FEMALE HELP WANTED — FEMALE
Darblnlnklv Balki* Darblnlnkiy Reikia

NURSES WANTED
Full Time: 7 A.M. to 3 P.M. and 3 P.M. to 11 P. M.

ALSO

Paveiksle matome saldainiu pamarginimus. Mažai saldainius pažįstantieii neįžiūrės skirtumo, bet 
casdien juos valgantieji labai lengvai iš šokoladinės juostelės galės pasakytu kas yra viduje. Ki

toks rutuliukas arba linija reiškia skirtingą dalyką.

PERMANENT RELIEF NURSES 
With California Registration or eligible. Liberal Personnel 

' policies. Write or call
PACIFIC GLEN HOSPITAL

712 So. PACIFIC AVE., GLENDALE, CALIF. 91204
Ft ' (213) 241-5131 *

r An Equal Opportunity Employer

Tš CHICAGO S IlT 

APYLINKIŲ

TIK KARSTO LENTA 
IŠTIESIA KUPROTĄ

Vilkas iš miško— 
į mišką žiūri

Brian Flanagan, 24, kuri Chi 
agos kriminalinio teisino jury 
steisino dėl jo smurto veiksmų 
•er praeito rudens, spalio mėn., 
iauses, vos išklausęs teisėjo 
aul Epton perskaitytų spren- 
imą, pradėjo tyčiotis iš teis- 
10 ir pareiškė esąs kas buvęs.
Paklaustas reporterių, kaip 

is vertina Chicagos teismus, 
lanagan atsakė: “Tai yra 
iaulių teisingumas, rasistų 
irsas. Aš sėdėjau to teismo 
ameroje ištisą mėnesi stebė-

NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
ROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ- 
AI, BIZNIERIAI, PROFESIO- 
' ALAI, DVASININKAI, VAES- 
YBININKAI, MOKSLININKAI, 
IE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
ADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS
RAŠTUS. '

damas, kaip rasistai kiaulės 
kimšo i kalėjimą juodus žmo
nes ir laižė savo lepšes... Aš 
dabar nebeprivalau vaidinti 
žmogaus vaidmenį. Dabar aš O
numesiu tuos drabučius ir vėl 
būsiu kas esu. Dabar mes eisi
me j gatve, kur mes galime 
kovoti”. Flanagan per visą 
teismo eigą buvo padoriai ap
sirengęs ir nusiskutęs.

Apkabinęs jo pasitikti atėju
sią jauną moterį, Flanagan pa
sisakė grįžtąs į .New Yorką 
“mylėti ir kariauti”. ’’Galia 
liaudžiai. Raudonoji galia rau
doniems žmonėms. Juodoji 
galia juodiesiems žmonėms. 
Visa galia juodiesiems žmo
nėms. Visa galia “Weather- 
menarns__ Mes išmokome iš
Viet Kongo, kaip vesti karą 
Jungtinių Valstybių imperializ
mui sugriauti”...

Paklaustas, ar jis kalbėjo ne
tiesą teisme, Flanagan nusi
šypsojęs atsakė: “Pamenu, aš 
jiems sakiau, kad nesu SDS 
narys. Tie kvaili kiaulės net 
nemokėjo kaip reikiant klau
simų klausti”. t

Flanagan buvo kaltinamas 
riaušių metu smūgiu per spran 
dą suparaližavęs miesto korpo 
racijų patarėją Richard Elro-

dą, kurs dabar yra pagijęs ir 
kandidatuoja į Cook apskrities 
šerifus.

Kaip apsisaugoti 
širdies priepuolio

Žinomas širdies specialistas, 
Chicagos Sveikatos Tyrinėji
mo fundacijos direktorius Dr. 
Jeremiah Stamler, kalbėda
mas laikraštininkams prieš iš
važiuodamas į Tarptautinės 
kardiologų draugijos susirin
kimą Londone, pareiškė, kad 
viduramžiams žmonėms, tu
rintiems polinkį į širdies ligas, 
geriausias būdas apsisaugoti 
yra valgyti žemo riebumo val
gius ir nerūkyti. Mankšta ne
santi tiek svarbi.

“Daugelis žmonių mano, kad 
norint apsisaugoti nuo korona
rinių ligų reikia mankštintis. 
Nedaug bus naudos, jei ir ne
riebiai valgysi ir mankštinsies, 
bet rūkysi”, perspėjo Dr. Stam 
ler. Iš 377 silpnaširdžių, kurie 
pildė daktaro rekomendacijas, 
pusė tiek temirė, kiek mirė iš 
grupės tokių, kurie nesilaikė 
rekomendacijų.

re grįžtant North Park Avenue 
staiga iš pravažiuojančio au
tomobilio iššoko trys vyrai ir 
ginklu grasindami apiplėšė 
Millerį, o vienas pastvėręs už 
plaukų slaugę įsitempė į auto
mobilį.

Milleris pabėgęs porą blokų 
sutiko polięiąinką ir prasidėjo 
ieškojimas." Vos dešimčiai mi
nučių nuo pągrobimd praėjus, 
du policininkai pastebėjo North 
Ave. greitai važiuojantį auto
mobilį, kuriame vyko kažko
kios grumtynės, ir; .pradėjo 
vytis.-

Kai piktadariai sukdami iš 
North Avė. j Halstęd gatvę kiek 
sulėtino. Mlsš Kučinski iššoko 
iš automobilio ir sukrito gat
vėje nesusižeidusi. Grobikai 
buvo policijos pagauti Roose
velt ir Hamilton gatvių kampe. 
Jie yra Johnson 24, Carlyle 23, 
ir Jonės 22 metų. Visi tos apy
linkės gyventojai...

LIGHT ASSEMBLY
Need English speaking girls, with fast 
hand, to learn interesting easy assem

bly work. Will train. Apply 
KEEN INDUSTRIES 

320 N. ELIZABETH (1300 W.) 
Take Ogden bus to Carroll. 
Mr. HOFFENBERG, 829-2570

TYPISTCLERK
Position open for young girl, in mo
dem suburban office. Good typist, 
answer phones “and congenial person
ality. Excellent working conditions 
and full benefits. With a growing 
nation-wide coM located in Oakbrook. 
Phone Mr. Verstreater, at 654-0155.

RECEPTIONIST - TYPIST
Congenial Loop office 

established business service
* organization.

Tel. 663-0055

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE 
Nar.dl, žarna — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS; prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T14J

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX * ’

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

SIUNTINIAI I LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES 
' 5% 
Passbooks 

5’/2% 

Investment 
bonus plan 

$1,000. minimum

QUARTERLY 
. 6%

$5,000 minimum 
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
• 4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920*

Gaujos vado rekordai
Suimtojo ryšium su detekty

vo James Alfano iš pasalų nu
šovimu, juodukų gatvės gau
jų vado Charles Edward Bey 
advokatas Montgomery parei
kalavo jo klientą iki teismo pa
leisti be'užstato arba $25,000 
užstatą žymiai sumažinti. Tei
sėjas John Hechinger atsisakė 
paleisti arba sumažinti užsta
tą. Be j aus rekordai yra tokie: 
1963 m. gegužės mėnesį jis jau 
gavo 90 dienų kalėjimo ir me
tus sąlyginiai už kriminalinį 
nusižengimą: 1964 m. gruo
džio mėn. gavo 5 metus sąlygi
niai, pirmuosius metus kalėji
me už žiaurų sumušimą ; 1966 
m. gegužės mėn. gavo dvejus 
metus kalėjimo už .probacijos 
sulaužymą; be to Bey yra lais
vas po kitu $25,000 užstatu, kai 
tinamas pasikėsinimu nužudy
ti Jackie Turnerį, buvusį ma
riną, kurs priklausė prieš gau
jas nusistačiusiai grupei.

Bey’jaus advokatas pareiš
kė, kad jis pats už savo klien
tą užstatys $2,500. Mat, teisė
jui nustačius užstato dydį, ne
reikia įmokėti visą sumą, o tik 
vieną dešimtąją sumos dalį.

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

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

Pagirtina policija
Illinojaus Research ligoni

nės slaugė Teresa Kučinski, 
apie kurios pagrobimą jau 
trumpai rašyta- praeitame nu
meryje, pareiškė: “Aš netu
riu žodžių kaip girti policiją. 
Niekuomet nebuvau mačiusi 
tinkamiau atliktos pareigos”, 
kai du policininkai netrukus 
sugavo ją pagrobusius tris jau
nus piktadarius .

Slaugė Kučinski praeitą ket
virtadienį su savo draugu Jack 
Miller ,24 šventė jos 23 metų 
amžiaus sukaktį. Jiems vaka-
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— Edvardas Litvinas tvarkys: 
vaikų barą su pepsi, soda ir ki
tais minkštais gėrimais, Balfo 
apskrities valdybos ir. skyrių 
atstovų rengiamam rudeni
niam piknike, kuris įvyks 
rugsėjo mėn. 6 d. (sekmadie
nį) , Bučo . ’ darže, Willow 
Springs, III. Slalomai prašo
ma visuomenę Balfo piknike 
gausiai dalyvauti. Savo,atsi
lankymu paremsit Balfo Veik
lą. Pikniko pradžia .12 valan-

— Dr. K. G. Balukaa Lietuvių 
Fondo tarybos pirmininkas, 
išvyko atostogų į Bevėriy^Sho
res Ind.. Grįš rugsėjo-8 d.

— Justina Nattsas,- . -ilgametė 
Naujienų skaitytoja, kurį laiką 
buvo išvykusi pas suvo .sergan
čią dukterį Minnesotos ^valsti
joje. / . "F • .

— Danutė Kiburaitę pavasa- 
sarį baigė Kelly aukšt. mokyk
lą, kurioje pasižymėjo balete 
ir vaidyboje. Daug kartų yra 
šokusi baletą. Alvūdo Vaikų 
Teatro pastatymuose, žada stu
dijuoti dramą.

— Kazimieras Eringis, sav. 
automobilių taisymo dirbtuvės 
ir gazolino stoties prie 48-tos ir 
California Ave., gali pasigirti 
gausiais klientais lietuviais ne 
tik iš savosios Brighton Parko 
apylinkės, bet ir iš Marquette 
bei Gage parkų, nes daugelis 
pravažiuojančių sustoja papil
dyti kurą savo mašinoms. Visa

Vokietijoje, Frankfurte dvi jauno* 
mergino* rodo pačius naujausius mau
dymosi kostiumus. Kad fotografija 
atrodytų patrauklesnė, foną sudaro 

stovinčios moteriškės kojos.

BEVEIK NAUJAS 5% kamb. bun- 
galoww Brighton Parke. Įrengtas rū- 
sys, garažas.

3 BUTU MORAS Brighton Parke? 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra

____  miegami.
Own room* bath~& T V. Must speak1 BUNGALOW. 6 kamb., ireng-

— ; tas skiepas, 60-ta ir Francisco.
1% AUKŠTO. 6 ir 5 kamb. moder

nūs butai, modernios virtuvės ir vo
nios. įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil
dymas, garažas, geros pajamos^ Gera 
vieta, -Britton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX 

INSURANCE
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

LIVE IN HOUSEKEEPER 
General housework -— child care. 5 
children, 4 school age. Other help. 
G ; ' -------- — --_

some English. Good salary & home 
for right person.
LAKE FOREST.

2346028

ano:

Steady 5 days per week 

Apply in person.

71 E. MADISON

Excellent working condition
Paid holidays.

Apply personnel dept.
PATH - FINDER CO.

5445 No. ELSTON

SECRETARY r ;
For large established General Cont
ractor. Some varied duties. Excel

lent ialary and fringes.
Can SfirFBURGER 
for appointment .

\ 278-7500

PRICED TO SELL BY OWNER. Well 
keepėd 2 flat brick. 7 and 6 rooms. 
Close to everyting. Laramie & Augusta 

vicinity. Call after 3 P. M. 
278-3722

DEPENDABLE WOMAN WANTED 
One; or more .days a week. General 
housework, steady. - 2 school age chil
dren. Good salary for .right person. - 
Must speak .Kmei English. Goodr 
> transportation.

. ? ŠKOKEE* ■’
OR 3r6481 after ,įtP. M. & Weekends.

HFLPWANTRD — MALE-FEMALE 
Reikia DarMnlnkv lr Darblnlnklv

REIKALINGAS

PRIŽIŪRĖTOJAS
Vyras ar moteris. Atlyginimas moka
mas pagal patyrimą. Telefonuokite 

Mr. HORN.
' WE 9-4721

(Kambarys 800)

A. A L. INSURANCE & REALTY

KAIP PIRKTI GERĄ NAMĄ?
PAŽIŪRĖKITE. 2 butų po 3 mie

gamus tvirtas mūras. Gražūs Įrengi
mai, garažas, arti mūsų naujo ofiso. 
$30,500.

7 KAMB. MŪRAS, 2 auto mūro ga
ražas, moderni virtuvė, gazo šilima, 
prie Maria HS. $19,900.

BIZNIO MŪRAS. 3 butai, patogi 
ofiso patalpa,, gera gatvė Marquette 
Parko nnn

PINIGU ARUODAS. $11,000 paja
mų. Gražus, įspūdingas mūras. Kai
na $45,000. * ____ 1

SAVININKAS KITUR. Už $88,000 
atiduoda 8 apartamentų 14 metų mū
rą prie Evergreen Plaza. $14,000 pa
jamų.

PAŽIBA. 5 butu mūras žaliam 
Marquette Parke. Teiraukitės asme
niškai. Bus gaila nenupirkus to pui
kaus namo.

4 BUTŲ MORAS. Nauja gazo šili
ma. šviesūs erdvūs kambariai, mūro 
garažas, gera vieta. Po derybų — 
$44,000.

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
rezidencija. 5 miegamieji, 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. Apie 
$40,000.

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

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
drauda^, veikia notariatas.,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBM 
Pardavimu ir Taisymas 

2644 WEST 69th STREET 
T*Lt REpublIc 7-1941

Eringių giminė dalyvauja lie
tuviškame gyvenime, ypatin
gai Chicagos Lietuvių Tarybo
je.

— Zig Sakowicz, radijo ir 
TV mėgstama asmenybė bei 
masini, parengimu vadovas, a Jg,

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

į

1 APYNAUJIS 3 BUTU MŪRAS, ši- 
luma gazu, aliuminijaus langai, platus 
sklypas Gage Parke. $45.000.

4 BUTAI, 5-tas rūsyje, mūrinis. 
Aliuminijaus langai, 3 automobilių 
mūro garažas. Gražioj Marquette Par
ko vietoje. $47.500.

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminijaus lan
gai. 2 automobilių mūro garažas. Mar
quette Parke. $21.000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi- 
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 aukštu mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
ParkA $54 500

50 PfiBU BIZNIO SKLYPAS. Mar- 
ouette Parko ribose. Labai prieinama 
kaina.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir

' BY OWNER
4 FLAT

5358 So. LAFLIN,

antradienį vidurdienio metu 
aplankys Baukaus Supermar
ket krautuvę, 6332 So. Central 
Avė., kur pasikalbės su apy
linkės gyventojais ir gausiais 
gerbėjais.

nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 
mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd St.

Tek GR 6-3134 arba GR 6-3353

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

SIUNTINIAI
Į LIETUVA

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, IIHnoh 60629
WA 5-2787

Dideli* pasirinkime* jvatriv Pr*‘ 
kly. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
r ' 9

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 4344660

HOME INSURANCE

» an ; COfc.oa v

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių. gyvybės, svei
katos fr biznio.

Patogia* Išsimokė 
|lmo sąlygo*.

J.BACEVIČIUS
6455 Sa. Kadžio Ava. PR 8-2233

APDRAUDŲ

K. ERINGIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-vps Ir t. ♦.
4624 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. 'TEL. VI 7-9327

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus il
sų rūšių namo apėildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609.

Tel.: VI 7-3447

A ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas Ir nute
kamuosius vamzdžius .sutaisome arba 
naujus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpoinfing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavime* veltui, kreipkitės bet kad*

1

I


