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GYVAS DIPLOMATINIS FRONTAS 
DĖL IZRAELIO-ARABŲ DERYBŲ

JERUZALĖ. — Izraelio vyriausybė po ilgų ginčų nutarusi 
užimti Viduriniųjų Rytų taikos derybose kietesnę liniją. Amba
sadoriui Jungtinėse Tautose Yosefui Tekoai įsakyta reikalauti 
netiesioginėse derybose iš arabų tvirtų taikos pažadų, o iš Egipto, 
kad jis išgabentų paskutiniu metu prie Suezo kanalo pastatytas 
gynybos raketas. Izraelio ambasadorius Washingtone Rabin su
sitiko su valstybės pasekretorium Sisco, kuris po to tuoj išskrido 
į San Clemente pas prezidentą Nixona. šiuose “Vakarų Baltuose 
Rūmuose” vakar susirinko pagrindiniai prezidento patarėjai.

Izraelio kariniai daliniai pir
madienį puolė Libano terįtoriją, 
kur buvo susprogdinti "astuoni 
arabų partizanų naudoti pa
statai. '

Izraelis vėl skundžiasi dėl 
' Egipto laužomų karo paliaubų. 

Jos numatė, "kad abi pusės nes
tiprins savo pozicijų 32 mylios 
nuo Suezo kanalo abiejose pu
sėse,. tačiau egiptiečiai tos są
lygos nesilaiką. Izraelio žvalgy
ba pastebėjusi naujų raketų liz
dų statybas. Pati premjerė Gol
dą Meir net pasirengusi skristi 
į Washingtona ir asmeniniai ra
ginti prezidentą Nixoną, kad jis. 
daugiau paspaustų Egipto vy
riausybę.

Egipto spauda ir valdžios pa
reiškimai reiškia abejojimą, ar 
galima daug tikėtis iš taikos de
rybų. Pats prezidentas Nasser is 
įrodinėjo, kad Egipto raketos 

. prie Suezo jau buvo pastatytos 
prieš paliaubų pradžią, prieš 25 
dienas. Egiptui labai svarbu, 
kad paliaubos ir derybos pasi-

šių Amerikos pasiūlytų paliau
bų Egiptas susipyko su savo ara
bų sąjungininkais. Alžiras jau 
atitraukė savo 2,000 kareivių 
nuo Suezo ir čia liko tik nedide
lės Kuwaito ir Sudano jėgos. Ne
beliko jokio j ungtinio arabų ry
tinio štabo, lygiai panaikintas 
buvo ir vakarinio fronto štabas, 
kuriam vadovavo Irako genero
las.

Jordane partizanų palestinie
čių spauda grasina Jordano kara
liui revoliucija. Susišaudymuo
se tarp Jordano kareivių ir pari 
tizanb jau žuvo 8 asmenys ir 10 
buvo sužeistų.

Tuo tarpu Ameriką toliau siun
čia Izraeliui ginklus. Gynybos 
sekretorius Laird savo laiške 
kongr eso komitetui ragina grei
tai patvirtinti reikalingas lėšas, 
kad Viduriniuose Rytuose būtų 
išlaikytas ginkluotų jėgų balan-’ 
sas, kad Izraelis nepasidarytų 
silpnesnis už arabus.

Valstybės departamentas, 
nors rugpiūčio 12 d. pareiškime 
pavadino Izraelio protestus dėl 
Egipto laužomų karo paliaubų 
“nepagrstais” ir įrodymus "ne
pakankamais”, dabar padarė pa
reiškimą, kad vyriausybė rim
tai susirūpinusi dėl paliaubų 
laužymo.

' Trys meilės aukos
ROMA. — Italijoje įvyko ne

laimingos meilės skandalas. Tur
tingas Italijos aristokratas Ca- 
milio Casati Stampa di Soncino, 
45 m., sugrįžęs iš medžioklės 
rado savo jauną žmoną dar jau
nesnio meilužio glėbyje. Jis nu
šovė žmoną, jos 25 metų mei
lužį ir pats nusišovė, pirma pa
rašęs laišką, kuriame sako: “Aš 
negaliu pakęsti tavo meilės ki
tam”.

♦ Jordane vėl įvyko susišau
dymas tarp partizanu ir regulia
rios Jordano kariuomenės.

SAIGONAS. — Iš karo belais 
vių stovyklos Vietname pabėgo 
apie 40 kalinių. Jie iš darbo ve
žami puolė sargybinius, kelis nu
ginklavo ir pradėjo ieškoti dau
giau ginklų. Vienas sargybinis 
nušautas, kitas — sužeistas. Su
sišaudyme žuvo 9 kaliniai, ta
čiau 29 vakar buvo laisvi.

RONNE. — Dešimt asmenų 
prekybos laivelyje pasislėpę, iš 
Lenkijos atvyko į Daniją. Jų 
tarpe buvo du vaikai. Danijoje 
lenkai prašo politinės globos.

ADDIS ABABA. — Etiopijo
je vyksta Afrikos Vienybės vals
tybių galvų konferenciją. Ji jau 
pasmerkė tris Europos valsty
bes: Prancūziją, Britaniją ir Va
karų Vokietiją už prekiavimą 
su Pietų Afrika ir už ginklų 
jai pardavimą.

WASHHNGTONAS. — Sena
torius Fulbrightas pareiškė, kad 

neina f priekį, 'kad prezidento 
Nixono vyriausybė nepadaro rei
kalingų nuolaidų komunistams.-- : v . I P. Korėjoje kariuomenės skaičių, Pietų Korėjos
Amerika turinti pažadėti iki daugiau žiūri į savo kaimyną — Japoniją, kad j

kariuomenę iš Pietų Vietnamo, j apQnų delegatai nedviprasmiškai paaiškino koiėjiečiams, kad 
DALLAS. — čia mirė 66 me- japonų konstitucija ir nuotaikos krašte neleidžia galvoti apie ka

tu Abraham Zapruder, Dalias rinės paramos teikimą P. Korėjai, ši sutiko pakeisti savo pradi- 
krautuvininkas. -Jis pagarsėjo nius reikalavimus ir pasitenkino nauja Japonijos 
1963 metais, nes jam-pavyko rama ir pažadais palengvinti prekybos ryšius. '
nufilmuoti prezidentą Kannedy, japonų 159 milijonus ekonominės paramos, už k irią bus stato-

nustatytos datos išvežti savo Korėjai karinę paramą. Praėjusį mėnesį pasibaigusiose derybose

kai jį peršovė pasikėsinto j as. Už 
tą 15 sekundžių filmą Zaprude- 
ris gavo iš Time-Life bendrovės 
apie 40,000 dolerių. Jo filmas 
buvo naudotas tyrimo komisijos, 
aiškinusios prezidento nušovimo 
aplinkybes.

♦ Čikagos miesto meras va
kar paskelbė, kad kovo mėnesį 
bus pradėta miesto atnaujini
mo programa, kuri kainuosianti 
350 mil. dolerių.

Išbandė “Spartan” 
gynybos raketą 

‘WASHINGTONAS. — Gyny
bos departamentas paskelbė, 
kad penktadienį Ramiajame van
denyne buvo sėkmingai išban
dyta gynybos raketa, sudaran
ti ABM raketų sistemos svar
bią dalį. Kalifornijoje, Van
denberg© aviacijos bazėje, buvo 
iššauta "Minuteman” raketa. 
Kada ji atskrido į Kwajalein sa
lą, už 4,200 mylių, čia buvę ra
daro aparatai uždegė "Spartan” 
raketą, kuri pakilo ir sunaikino 
"Minuteman” raketą.

Raketų susitikimas įvyko apie 
100 mylių nuo žemės. Abi ra
ketos nebuvo ginkluotos atomi
niais ar kitokiais užtaisais. Spar- 
tano raketos radarai turi apie 
1,000 veikimo ribą, o pati ra
keta gali pulti puolančias prie
šo raketas už 400 mylių nuoto
lio. šitokie gynybos raketų ir 
jų radarų bandymai bus tęsia
mu
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NUSTATYTI VIETNAMO KARO DATAS
WASHINGTONAS. — Vakar senate vyko svarbus balsavi

mas, liečiąs Amerikos karo jėgas Vietname. Senatorių George 
McGovern ir Mark Hartfield pasiūlytas papildymas prie gynybos 
lėšų įstatymo reikalavo, kad iki 1971 m. balandžio 30 dienos 
Amerika neturėtų Vietname daugiau kaip 280,000 kareivių, o iki 
ateinančių metų galo visi amerikiečiai turėtų būti išvežti. Pre
zidentas galėtų reikalauti iš kongreso šio paskutiniojo termino 
pailginimo 60-čiai dienų, jei būtų aiškus pavojus Amerikos ka
riams iš priešo pusės. Prezidentas galėtų kreiptis iki 1972 metų 
sausio 10 dienos į Kongresą ir prašytį naujos kariuomenės ati
traukimo datos. 1 ;

DRAUGIŠKI JAPONIJOS IR PIETŲ
■ KORĖJOS KAIMYNINIAMYŠIAI

. SEDULAS. — Amerikai rengiantis sumažinta savo laikomos 
"’orėjoje kariuomenės skaičių, Pietų Korėjos Ivyriausvbė vis

mos kelios plieno gamybos įmonės.

Japonijos-Pietų Korėjos san
tykiai paskutiniu metu pasuko 
visai nauja, daug vilties atei
čiai teikiančia, kryptimi. Korė
jiečiai nekentė japonų, atsimin
dami jų ilgus okupacijos metus 
tarp 1910 ir 1945 metų, šiuo 
metu abiejų vyriausybių santy
kiai yra geriausi, kokie buvo vi
soje istorijoje, nors eiliniams 
gyventojams dar ir dabar sunku 
suprasti, ypač korėjiečiams, kad 
japonai yra jų draugai.

šitokį santykių pagerėjimą 
susirūpinusi, seka komunistinė 
Kinija ir šiaurės Korėja. Be
veik kas savaitę kinų spauda 
kalba apie imperialistinius Ame
rikos, Japonijos ir Pietų Korė
jos tikslus ir planus.

Japonija atsisakė kalbėti su 
Seoulo valdžia apie karinę para
mą ar kokias saugumo garanti
jas. Japonija plečia savo eko
nominius ryšius ir su komunisti
nėmis valstybėmis. Jai netiko 
priimti P. Korėjos pasiūlytus 
derybose pareiškimus, kuriuose 
buvo pabrėžiamas komunizmo 
pavojus Azijoje ir nurodomas 
reikalas stiprinti laisvųjų šalių 
gynybos jėgas. Japonams pra
šant, korėjiečiai atsisakė savo 
kietos linijos ir pasitenkino tik 
ekonominių klausimų gvildeni
mų.

Nors daug yra kalbama apie 
Amerikos karinių jėgų sumaži
nimą Korėjoje, tas sumažinimas 
palies daugiausia aviacijos da
linius. Lėktuvų eskedrilės bus

mik
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VĖLIAUSIO 5 ŽINIOS

♦ Apollo 14 astronautai, ku
rie rengiasi skristi į mėnulį sau
sio mėnesį, jau pradėjo įvairius 
pasirengimus ir ‘pratimus. Erd
vėlaivis šiek tiek pakeistas. Jis 
turės daugiau vandens ir atsar
ginį elektros motorą.

♦ Kinijos žinių agentūra pa
skelbė savo trijų pagrindinių 
vadų pareiškimą, kuriame Mao 
Tse Tungas, Lin Piao ir Chao 
En Lajus apžvelgia Indokinijos 
karo padėtį’ ir reiškia įsitikini
mą, kad tą karą laimės komu
nistų jėgos.

♦ Kambodijos valdžia pareiš
kė, kad ji sutiktų derėtis su ko
munistais, tačiau nesiderėtų su 
nuverstu princu Sihanouku. Kam 
bodijos kariuomenė būsianti pa
didinta iš 140,000 iki 210,000 
vyru.

♦ Didžiosios Amerikos auto
mobilių gamintojų bendrovės^ 
General Motors, Ford ir Chrys
ler įteikė darbininkų unijos va
dams savo naujos sutarties pa
siūlymus, kurie kainuosią ben
drovėms 2.5 milijardus dolerių. 
Unija sako, kad tas pasiūlymas 
jos nepatenkina.

perkeltos iš P. Korėjos į Japo
nijos bazes, kur jos atliks tą 
patį saugumo garantavimo vaid
menį, kaip ir būdamos pačioje 
Korėjoje.
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Budistai pateko 
į Saigono senatą 

SAIGONAS. — Pusės Pietų 
Vietnamo senato rinkimai, ku
riuose buvo renkami 30 senato
rių, davė laimėjimą ir prieš: val
džią nusistačiusiai budistų par
tijai, kuri laimėjo 10 vietų; Bu
distai seniai skundžiasi, kad Pie
tų Vietnamo valdžioje nepropor
cingai didelę įtaką turi katali
kai, nors jie sudaro tik 10 nuo
šimčių Pietų Vietnamo gyvento
jų. Senate katalikai turėjo pusę 
vietų. A ’

Senatorių rinkimuose dalyva
vo tik apie 65% balsuotojų, tu
rinčių balsavimo teisę. Kada 
1967 metais buvo renkamas pre
zidentas, balsavusių nuošimtis 
buvo didesnis — 83%.

Stebėtojai nurodo, kad nauja
me senate iš 60 senatorių, val
džios opoziciją sudarys apie 15.

Busimi astronautai bando naujaiBusimi astronautai bando .naujai sta
tomą erdvėlaivį. Viriu j e yra Edgar 
D. Mitchell, Stuart A. Room, a ant že

mės stovi Alan D. Shepard.

WASHINGTONAS. — Iš Šve
dijos į Ameriką sugrįžo jaunas 
amerikietis marinas Jon Swee
ney, 21 metų amžiaus. Jis buvo 
dingęs Pietų Vietname, kur jis 
pateko Viet Congui į nelaisvę, 
o vėliau atsidūrė Švedijoje, kur 
jis gyrėsi pats pabėgęs iš mari-

Sweeney atsiskyrė nuo savo 
kuopos vieno žygio metu. Jis 
pareiškė kuopos- vadui sergąs ir 
nebegalįs toliau žygiuoti. Kuo
pos vadas įsakė jam sėdėti prie 
žygio kelio, kuriuo paskui jo
kuopa turėjo atžygiuoti dar dvi 
kuopos. Kai šios atžygiavo, ma
rino Sweeney prie tako nebebu
vo, rasta tik jo kuprinė ir gink
las. ' -

Švedijoje Sweeney pareiškė 
spaudos atstovams, kad j o kuo
pos vadas “palikęs jį mirti 
džiunglėse”. Tik po penkių die
nų jį radę ir išgelbėję Viet Con
go kareiviai. Visa tai buvo jau 
gegužės mėnesį. Praėjusį tre
čiadienį Sweeney atvyko į Stok
holmą iš Maskvos su šiaurės 
Vietnamo pasu. Jis dabar laiko
mas sugrįžusiu karo belaisviu. 
Marinu vadovybė savo kareivį 
tardo ir siekia nustatyti ar jis 
laikytinas nuomonę pakeitusiu 
dezertyru ar nelaimingų aplin
kybių auka.

Karo gydytojas 
ligoninės maište

THATRANGAS. — P. Viet
name karinės jėgos turėjo pa
naudoti šarvuotus automobilius 
nugalėti vieną armijos gydyto
ją. Jis, 35 metų kapitonas Nhan, 
nušovė ligoninės viršininką už 
tariamą jo sukčiavimą ir mais
to iš ligonių vogimą bei parda
vinėjimą juodoje rinkoje. Kada 
kariuomenės vadovybė atvyko 
daktaro suimti, jis įsitvirtino 
ligoninėje ir sveikesnių ligonių 
padedamas, keturias dienas lai
kėsi ligoninėje, kaip kokioje pi
lyje.

Keturiems kariuomenės šar- 
vuočiams ėmus daužyti ligoninę 
granatomis ir kulkosvaidžiais, 
jos gynėjai pasidavė, o pats dak
taras nusišovė.

Mirė F. Mauriac
PARYŽIUS. — Reuterio pra

nešimu, rugsėjo 1 d. anksti rytą 
savo namuose Paryžiuje mirė 
Nobelio laureatas rašytojas 
Francois Mauriac.

Mauriac paskutinę savaitę 
sunkiai sirgo. Jis buvo išvežtas 
į ligoninę ir praeitą sekmadie
nio naktį grąžintas namo.

Autorius gavo Nobelio litera
tūros premiją 1952 metais ir bu-

Pasiūlyta rezoliucija uždraus
tų leisti Amerikos lėšas Vietna
me po nurodytų datų. Vyriau
sybės pareigūnai karštai protes
tavo šitą rezoliuciją, nurodyda
mi, kad jos priėmimas ne tik 
suvaržytų prezidento rankas, 
bet visai padarytų neįmanomas 
bet kokias derybas su Hano
jaus valdžia. Viceprezidentas 
Agnew7 šią rezoliuciją pavadino 
“planu pirmam istorijoje Ame
rikos pralaimėjimui”.

į .'.k. .t . ■?. Y
Sen. Towers iš . Texas nurodė 

debatuose, kad šios rezoliucijos 
priėmimas pasakytų priešui 
Amerikos planus ir ragintų jį 
laukti, kol tie planai bus įgy
vendinti ir Amerikos kareiviai 
išvežti. Hanojui nebūtų jokio 
tikslo derėtis. Jo planai būtų 
pasiekti be. kovos ir be derybų.

Pasiūlymo autorius McGovern 
įrodinėjo, kad priešas, .matyda
mas, kad amerikiečiai išeina, ne
turėtų reikalo pulti Amerikos ka
ro jėgų ir tuo būtų sutaupyta 
daug gyvybių.

Daug senatorių, nepasižymė
jusių nei savo vanagiškumu nei 
“balandžių” sentimentais, šioje 
rezoliucijoje įžiūrėjo kongreso 
pastangas susigrąžinti sau kon
stitucijos jam duodamą“ teisę 
skelbti ar neskelbti karus. Ta 
teisė paskutiniu metu per daug 
tekusi prezidentui. Daug sena
torių .balsavo už šį pasiūlymą 
vien siekdami atskirti kongre
so galias nuo prezidento galių 
ir teisių, kurios dabar lyg susi
maišiusios, nuskriaudžiant kon
gresą.

Vakar McGovern ir Hatfield 
pasiūlymas senate buvo atmes
tas. Už jį balsavo 39 senato
riai, o prieš 55.

Kinų ambasadorius 
jau eina pareigas 
VARŠUVA. — Naujasis Ki

nijos ambasadorius Lenkijai 
įteikė savo kredencialus lenkų 
prezidentui Marianui Spychals- 
kiui ir pradėjo eiti savo parei
gas. Per trejis metus kinų at
stovybei Varšuvoje vadovavo 
charge d’affaires. Naujasis am
basadorius susitiko ir su Len
kijos užsienio reikalų ministe- 
riu Stefanu Jedrychowskiu.

Kinijos ambasada Varšuvoje 
yra svarbi diplomatinė vieta,, nes 
čia vykdavo Amerikos diploma
tų susitikimai su. Kinijos diplo
matais. Po Kambodijos žygio 
jie kinų buvo nutraukti, tačiau 
laukiama, kad gali būti vėl at
naujinti.

vo pripažintas kaip žymiausias 
katalikų rašytojas dvidešimtame 
šimtmetyje. Jis buvo artimas 
prezidento de Gaulle draugas ir 
jo gerbėjas. 1969 m. balandžio 
mėnesį pervirtęs savo namuose 
jis susilaužė petį ir nuo to laiko 
nebepagijo.
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LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ūl. 60629

KANADOS LIETUVIŲ SKAUTŲ-ČIŲ STOVYKLAVIETES "ROMUVOS 
ŠIEMET PASTATYTI NUOLATINIAI VARTAI

Po šventinimo apeigy skauty-čiy voros įžygiuoja Į stovyklavietę.
St Dapkaus nUotr.

Chicagos lietuvių mėgiama vasarvietė

UNION PIER GYVA IR RUDENĮ
Rugsėjo 26-27 suskrenda keturi miestai: Chicago, 

CIevelandas, Detroitas ir Omaha
JAV. Vidurio Rajono vadija (v. s. Pranas Nedas— Rajono 

vadas, ps. Irena Kerelienė — skaučių vadeivė ir v. s. Aleksas 
Karaliūnas — skautų vadeiva) jau baigia ruošti pirmąjį stambų 
savosios kadencijos įvykį — visų tuntų ir vietininkijų vadovybės 
Suvažiavimą. 'Jo dalyviai — vyresnieji vadovai iš Chicagos, 
Ciėvelando, Detroito ir Omahos trikampio.

Suvažiavimas įvyksta rugsė-Į 
jo 26-27 dienomis Gintaro va
sarvietėje, Union Pier, Mich.

Suvažiavimo darbotvarkė:
-Rugsėjo 26 d.

11 vai. registracija ir atida
rymas. Atidarymą veda Rajono 
vadas v. s. Pr. Nedas.

12 vai. ps. kun. J. Kubiliaus, 
SJ, pašnekesys, tema — “Tole
rancija”.

2 vai. pietūs.
3 vai. .30 min. s. St. Gedgau

dienės pašnekesys — “Vieneto - /r . ž - * *dvasia ir vadovavimo pasiseki
mo- laidas”.
’5 vai. 30 fnih. vadovų pasi-

7 vai. vakarienė.
8 vai. laužas. Pašnekesį ves 

s. J. Toliušis.
;■ J?o laužo — linksmavakaris.

Rugsėjo 27 d.
vai. pusryčiai.

vai. pamaldos — atnašaus 
kun. J. Kubilius, SJ.

11 val. 30 min. s. Nijolės Užū- 
balienės pašnekesys “Kūrybin
gumo ugdymas”.

2 vai. pietūs ir uždarymas.
Vidurio Rajono Vadi j a pra

neša, kad maistas ir nakvynė 
vienam asmeniui kainuoja 13 
dolerių. Vykstama savomis prie
monėmis. Jeigu atvyktų šeimos 
su vaikais, tai vaikams iki 12 
metų pusė kainos.

Prašoma iki rugsėjo 20 d. pri
siųsti Vadijai suvažiavime daly
vaujančių sąrašus su mokes
čiais, nes iš anksto reikia žino
ti tikslų dalyvių skaičių, kad bū
tų galima sutvarkyti maisto ir 
nakvynių reikalus. Sąrašus su 
mokesčiais siųsti Rajono vadui 
adresu: 4065 Archer Ave., Chi
cago, Ill., 60632.

Vadi j a laukia, kad šioje išky
loje dalyvaus visų vietovių va
dovybės, o taip pat ir atskiri 
skautininkai-ės, vadovybėms ne
priklausą.

Ventės Rage. Stovyklų vardai 
ir joms sukurtos dainos skelbė 
gyvąją Lietuvą. Ir atrodė, kad 
Rako ąžuolynas iš Michigan© 
valstijos persikėlė j žemaičių 

kraštą, ten prie Kuršių Neri
jos, prie Ventės Rago, ten, kur 
plačiojo Nemuno padangėje spin
di Sietynas. Geriausiai iš visų 
savos stovyklos dainas traukė 
paukštytės, net be jokio ang
liško akcento.

BUVO DIENA, KAI STOVYKLĄ 
VALDĖ JAUNIEJI

Skautas vytis si. Gražutis Matutis pri
ima savo dienos vadovy raportus.

Gintaro Plačo nuotr.

I

• KETURIŲ STOVYKLŲ VIRŠININKŲ PASITARIMAS PO ĄŽUOLU
Iš kairės i dešinę šiemetiniu Rako miško štovyklę viršinfokai: v. s. Regina 
Kučienė — įūru skaučių Nerijos, ps. Aldona Martienė — Kernavės Sietyno, 
s. v. vyr. si. Sigitas Miknaįtis — Lituanicos. "Nemuno" ir s. Danutė Eidu- 

kienė — Aušros Vartę Ventės Rago.
Gintaro Plačo nuotr.

RAKO MIŠKO
AIDAI
A ’

Ii užrašu, stovyklaujančius 
aplankius (1)

•'■Po lietaus — vėjas ir paradas
- W r

Šeštadienio popietę stiprus vė- 
•jas suposi nuo lietaus šlapiose 
Rako ąžuolyno šakose ir padan
ge" vijo storus debesis. Tuntų 
stovyklų rajonuose tarp unifor
muotų skautų ir skaučių marga
vo spalvoti mamyčių lietpalčižfi 
ir tėvelių, kepurės, suvežtos iš 
tolimos Chicagos liepos 18-19 d. 
savaitgalį aplankant štovyklau- 
fantį skautiškąjį jaunimą 
#0 ąžuolyne.

— Stovyklos pasiruošia 
džiąjam paradui ir vėliavų

* leidimui! — skambėjo praneši
mas visiėms per Kaziuko sekly
čios garsintuvus.

Štabuose suskambėjo telefo-

Ra-

di- 
nu-

nai, o budinčių švilpukai jau 
plėšė orą “Aušros Vartų”, “Ker
navės”, “Nerijos”, ir “Lituani
kos” tuntų stovyklose.

Ir sudundėjo ir suaidėjo Ra
ko miškas nuo jaunimo trankių 
žingsnių ir skambių stovyklinių 
dainų. Vienos jų skelbė Balti
jos jūros galybę, kitos apdaina
vo Sietyno žvaigždes, platųjį Ne
muną ir paukščius giesmininkus

— Broli rajono vade: iškilmin
gam vėliavų nuleidimui išrikiuo
ta 428 skautai ir skautės! — ra
portavo bendras stovyklų ko
mendantas.

—■, Sesės ir broliai, budėkrt!
—- Vis budžiui— griausmas 

nuskambėjo Rako miškais.
Gražiai žygiuojančių vienetų 

paradą priėmė Vidurio Rajono 
vadas v. s. P. Nedas, Rako sto
vyklos direktorius s. R. Račiū
nas, LSS Tarybos nariai: v. s. 
V. Tallat-Kelpša; s. V. Namikas; 
vadeivė ps. I. Kerelienė; tunti- 
ninkai: ps. D. Dndzilienė; ps. 
A. Jovarauskienė; ps. A. Rama
nauskienė; s. Z. Jaunius; buvę 
Vyriausieji Skautininkai: v .s. 
M. Jonikienė, j. v. s. Br. Juode
lis, v. s. V. Vijeikis; “Skautų Ai
do” redakt. s. J. Toliušis ir kiti.

Naujausias statinys Rako 
miške — Jūrapilis

Tųr būt, labiausiai ano šešta
dienio popietės laukė naujai pa
statytoje stovyklavietėje įsikū
rusios “Nerijos” vietininkijos 
j ūrų skautės. Jų pastovyklės kal
nelio plokštėje rikiavosi erdvios 
palapinės, o jų centre, laivo de
nio stiebe, suposi JAV vėliava, 
mūsų trispalvė ir didysis jūrų 
skaučių vimpilas. čia pat ant 
Rako stovyklos didžiosios lauža
vietės skardžiaus baltavo ir mė
lynavo švyturio formos virtuvė 
ir švietė-naujas valgyklos sto-

go brezentas. Tėvų ir jūrų bu
džių rankų talka per trumpą lai
ką pastatyta Nerijos jūrų skau
čių stovyklavietė jau turėjo vi
sus rengimus su elektra, dujo
mis ir karštu vandeniu, ir val
gio metu ant naujų stalų gara
vo įvairūs ir skanūs patiekalai.

Vieneto jūrų skaučių kapelio
nas ps. kun. Algimantas Kezys 
švęstu vandeniu šlakstė pastato 
sienas. Dar prieš tai, savo duk
ras prisiminęs Neptūnas, smar
kiai pašlakstė iš dangaus platy
bių. Naujo Jūrapilio krikšto tė
vai M. Kupcikevičiėnė ir tėvū
nas K. Miecevičius perkirpo ati
darymo kaspiną ir “Nerijos” 
vietininkė ps. A. Jovarauskienė 
paskelbė didžiuosius talkininkus, 
visiems teikdama po dovanėlę.

Jūrapilio šventinime dalyvavo 
ir visi tuntininkai, atvykę su 
gausiomis dovanomis. Sveikini
mo žodį tarusi vadeivė ps. I. Ke- 

, relienė jūrų skautes apdovanojo 
žvakide. Kad pusryčiai nevėluo
tų, “Aušros Vartų” tunto tun
tininkė ps. A. Ramanuaskienė 
dovanų įteikė sieninį laikrodį, 
o “Kernavės” tunto dovanotas 
kočėlas papildė virtuvės įran
kius. “Lituanikos” tuntininkas 
s. Z. Jaunius^ aiškus geros ka
vos mėgėjas,. Neriją pasveiki
no su elektriniu kavos puoduku:

— Įkurtuvių; proga sveikinda
mas mūsų artfcniausias kaimy
nes, tikiu, kad ne kartą čia iš
gersime skanios kavos.

Gi kava jau taravo jūrų skau
čių puoduosd ir krikštamotės 
įvairiausi pyragai margavo ant 
stalų.

— Visus kviečiame vaišintis, 
— baigė iškilmes vietininkė ps. 
Aldona Jovarauskienė.

Kelionė po palapinių miestus
> ,r‘''

Savaitgalio viešnagės metu 
neįmanoma susidaryti pilną sto
vyklavimo Vaizdą, kai (darbo
tvarkė skirta bendrauti su sve
čiais ir tėveliais. Tačiau be
lankant visas stovyklas, atlik
tieji darbai matėsi stovykliniuo
se įsirengimvose, pasipuošimuo
se, bendrame susitvarkyme ir 
švaroje. f • - < "

LSS pareigūnų ir svečių gru
pė vizitą pradėjo nuo “Nerijos” 
jūrų skaučių stovyklos, čia iš
valytoje kalto plokštumoje, ap
link laivo denį rikiavosi palapi
nės, papuoštos tvorelėmis, voro 
ir žvejų tinklais, inkarais ir me
dūzomis. Prie“ vartų margavo 
nuaustas puošnios- svečių kny
gos stalas, o tinklais padabin
tos valgyklos sienose tiesėsi jū
rų skaučių sieninio laikraštėlio 
lapai. Nerijos stovyklos virši
ninkei v. s. R. Kučienei talkino 
vietininkė ps. A. Jovarauskie-

Tvarko baidarių irklus ir džiovina gelbėjimosi liemenes.
' : / - B. Juodelio nuotr.

nė, programos vedėja s. S. 
Kunstmanienė, ūkio vedėja g. 
Vida Račiūnienė, maudyklės vir
šininkė g. A. Malašauskienė ir 
stovyklos komendantė g. Živilė 
Karaliūnaitė. Stovyklavo 41 jū
rų skautė.

Skautų “Nemuno” stovyklos 
lankymas prasidėjo su jūrų skau
tų “Naručio” pašto vykle, vado
vaujama j. ps. R. Kunstmono, 
j. b. G. Čepėno, j. b. L Kupci- 
kevičiaus, buriavimo instrukto
riaus R. Dičiaus ir ps. V. Kučo. 
“Naručio” “pylime” baltavo 

švyturys, 
raudonus 
keliolika 
palapinių 
suposi didysis jūrų skautų vim
pilas. Sunkių rąstų vartai de
monstravo jūrinę jėgą, beplėve- 
suoj ant tarptautinio kodo vėlia
vėlėms,-o virš “Klaipėdos” alėjos 
nutiestas kabelinis keltuvas 
ypač daug malonumų teikė beb
rams. čia stovyklavo 36 jūrų 
skautai.

Platusis Šarūno slėnis, toli be- 
sitiesiąs už “Lituanikos” tunto 
valgyklos, talpino 150 skautų ir 
vilkiukų. Kartu stovyklavo ir 5 
oro skautai, tačiau iš jų bokštų, 
tiltų ir kitokių įrengimų atrodė, 
kad čia stovyklauja bent 50 oro 
skautų. “Nemuno” stovyklos 
viršininkas s. v. v. si. S. Mik- 
naitis, lydimas komendanto ps. 
G. Plačo, mus vedė per draugo
vių pastovyklės, kurios ypač pa
sižymėjo švara, daugybe me
džio statinių, tvoromis, vartais 
ir pionieriško" pobūdžio papuoši
mais. Masyvūs, tačiau skonin
gi Nemuno stovyklos vartai ga
lėjo lengvai - konkuruoti su bet 
kurios V .Tautinės stovyklos pi
lies vartais. Lietus buvo apgrio
vęs vilkiukų pastovyklės papuo 
Šimus.

Kelias vedė pro visada budin 
čio dr. P. žliobos ambulatorij; 
ir “ligoninę”.

— Kiek lovų užimtų su ligo 
niais? — klausėme.

— Nė vienos! — atsiliepė dak 
taras, tikrindamas vieno vilkiu 
ko skrandį, turbūt, nukentėju 
sį nuo tėvelių lauktuvių.

Br. Juodelis
(Kitame “M. S.” numeryje au

torius lankys sesių stovyklas, 
dalyvaus bendrame lauže ir Jū
ros Dienoje. Red.). '

” “pylime1
vakarais svaidydamas 
spindulius, rikiavosi 
originaliai papuoštų 
ir laivo denio stiebe

VEIDAI 
IR

DARBAI
★ žaidimų ir varžybų diena, 

kurią kasmet užpildo Chicagos 
skautai-ės ir kurią vis gausiau 
aplanko visuomenė, šiemet įvyk
sta spalio 4 d., sekmadienį, Bu
čo sode. Dalyvaus visų tuntų 
skautai-ės, jūrų skautai-ės, vil
kiukai ir paukštytės.

Visi draugininkai kviečiami 
ruošti draugoves iš anksto var
žyboms. Pirmųjų vietų laimė
tojams numatytos dovanos.

★ Jauniausieji Vidurio Rajo
no vadovai jau ruošiasi į “Dai
navą”. Spalio 10-11 dienomis į 
“Dairiavą” suvažiuoja patys jau
niausieji pirminių vienetų vado
vai — skiltininkai ir paskiltinin- 
kiai iš Omahos, Detroito, Cle
veland© ir Chicagos. Programo
je pramatyti lauko žaidimai, pio- 
nierija, pirmoji pagalba, paro
domoji sueiga ir kiti įvairumai. 
Tai nebus kursai, o kelių mies
tų susipažinimo bei minčių pa
sidalinimo iškyla.

★ Chicagos jūrų skaučių ba
lius įvyksta rugsėjo 26 d. 7:30 
vakare (šeštadienį) Balio Pakš
to salėje. Ruošia ir visus daly
vius kviečią Nerijos jūrų skau
čių vietininkijos Tėvų Komite
tas. Kvietimai iš anksto gauna
mi pas Mariją Kupcikevičienę, 
telef. GR 6-3875. .

★ Skautininko St. Kairio slė
nis. Pagerbiant a. a. v. s. Stepą 
Kairį, jo vardu buvo pavadintas 
didokas slėnis Chicagos skautų- 
čių Rako stovyklavietėje. •

★ Išgelbėjo sesių gyvybes. §to- 
vyklaujant Romuvos stovykloje, 
Detroito skaučių tuntininkė ps. 
V. Baukytė, rizikuodama savo 
gyvybę, išgelbėjo į krioklio sū
kurius patekusias mergaites 
Fox ežere ir pati į aštrius akme
nis sunkokai susižeidė.

* Persitvarkė Garbės Teis
mas. LSS garbės teismo nariui 
a. a. v. s. St. Kairiui mirus, bu
vo pakviestas pirmasis kandida
tas, s. dr. A. Flateris. Susiraši
nėjimo būdu pravestas tvarko
masis posėdis, kurio metu pasi
skirstyta pareigomis: v. s. Č.

Flateris — sekr. ir v. s. Br. 
Kviklys — narys.

★ Ąžuolus pavadino tuntinin- 
kų vardais, šių metų vasaros 
stovykloje Lituanicos tuntas pa
gerbė savo buvusius tuntinin- 
kus, jų vardais pavadindamas 
kelis Rako stovyklavietes pla
čiašakius ąžuolus. Prie jų buvo 
pritvirtintos lentelės su atitin
kamomis pavardėmis.

★ Įdomus stovyklautojas Ra
ko miške, šiemet į Lituanicos 
tunto Nemuno stovyklos vėlia
vos pakėlimą beveik kas rytą 
atsilankydavo į karvelį panašus 
didokas pilkas paukštis. Svečias 
buvo labai jaukus. Prieš vėlia
vų pakėlimą jis atlikdavo rytinę 
inspekciją — praeidavo pro iš
sirikiavusių skautų eiles, žvelg
damas jiems į veidus, o iškilmių 
inėtū stovėdavo su stovyklos va
dovybe. Po iškilmių svečias 
pranykdavo Rako ąžuolų viršū
nėse. Stovyklautojai praminė jį 
Vytauto vardu. Vilkiukai bu
vo įsitikinę, kad tai kurio buvu
sio Vyriausio Skautininko dva
sia.

★ Karnavalo eitynės — Ro
muvos stovyklos pabaigtuvėms. 
Rugpiūčio 1 d. uždaryta dvi sa
vaites trukusi aštuntoji Romu
vos stovykla, kuri buvo labai sėk-

stovy kiauto jų skaičiumi 
ir draugovių užsiėmimais. Sto
vyklą baigiant, draugovės suruo
šė karnavalą-eiseną. Kiekviena 
iš jų turėjo skirtingą pobūdį ir 
juokino žiūrovus.' Stovyklą ap
lankė, daug svečių, jų tarpe ir 
LSB vyr. skautininkas v. š. P. 
Molis ‘ su savo skautiška šeima ■ • • _- •*
ir turėjo specialią sueigą su bro
lijos vadovais.

V1ENER1Ų METŲ SUKAKTUVĖMS
Liepos 16 d. sukako metai, kai psl. Kęs* 
tutis Palukaitis (tuo metu Kalniškiu 
tunto skautas) Los Angeles, Calif., iš
gelbėjo baseine skęstantį 3 mėty ber
niuką. šiuo metu Kęstutis yra veik
lus Lituanicos tunto. Chicagoje narys.

What if we told you 
to cough up $18.75 
or else?

A little over 4 dollars for 
every 3 you invest Plus, the 
privilege of buying the new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds.

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds.You wouldn’t like it, of course.

You see, one of the nice 
filings about buying US. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen

nobody forces you to do anything.
Rather, your country asks 

that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a get-rich-quick scheme, 
forget it. Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
haul. For a quick retort, there 
are a lot better ways to make

They do pay off, however. 
Handsomely, aš a matter of fact

There’s one other very im
portant reason why Americans 
already own over $52 bilBoe 

-in Bonds.
It’s called pride.
It just so happens that most

this is the best piece of real 
estate going.

If you happefl to be one of 
these Americans who thinks

of ours, why not buy into* it 
Sign up for the Payroll Sav

ings Plan where you work 
Or go to your hank 
And cottgh up that $18.75. 
Please.

Take stock in America
Buy ILS. Savings Bonas & Freedom Shares

1739 So. Halsted' Street Chicago, UL 60608

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. 1870
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PR'ANYS ALŠ&NASKEISTAS TILTAS
(Tęsinys)

GALVOSŪKIS MANO 
MAŽAMETEI GALVAI

Perskaitęs lapelį baisiai nu
stebau ir susirūpinau. Pirmoji 
mintis lindo į galvą: kaip tas 
lapelis galėjo atsirasti mano 
sąsiuvinyje? Toliau: kodėl 
mano gerasis mokytojas taip 
rašo apie mūsų, visų vengra- 

. viečių, taip mylimą “Pakriū
tės” tiltą?...

Tiesa, tas tiltas be params
čių ir jis toks yra nuo to laiko, 
nuo kada mano atmintis siekia 
— jis, atrodo, buvo visada be 
paramsčių. Tad, kodėl jis 
keistas? Kodėl mokytojas pa
noro apie jį rašyti ?

Rašyti apie tą“ tiltą ir apie 
‘Pakriūtę”, kurią mes vengra- 
viečiai, ypač vaikai, taip my
lime, tiesiog, dievinamfe, tai, 
mano mažai galvai — beveik 
tikra šventvagystė!,.. Tiesa, 
apie ‘Pakriūtę” — jis tikrai gra 
žiai romantiškai parašė, bet 
apie tiltą? — Uchl... — net 
šiurpuliai nuėjo per nugarą!...

Sunkiai ir begaliniai sunkiai 
sprendėsi šie klausimai mano 
jaunoj galvelėj. Prie šių klau
simų kiek vėliau — atsirado ir 
daugiau, kurie visi, sudėjus 
bendrumon, sudarė tikrai ne
paprastą galvosūkį man.

Tiesa, pirmąjį klausimą: 
kaip lapelis pakliuvo į mano 
sąsiuvinį?- — suvokiau greitai, 
ir be didesnių pastangų. Gal 
mokytojas prie rašomojo-stalo 
kartu taisė mokinių sąsiuvi
nius ir rašė laikraščiui . kores

pondenciją. ją laikinai padėjo 
ant atversto sąsiuvinio, o po to 
— nepamatęs užvertė ir lapelis 
liko sąsiuvinyje.

Bet antras klausimas: kodėl 
mano gerasis mokytojas taip 
rašo apie mūsų taip mylimą til
tą, kurio kitokiam stovyje aš 
nė neprisimenu — mano galve- 
Ičn nebegalėjo įtilpti atsaky
mas.

Nors dar mažas — trečia- 
skyris mokinukas buvau, bet 
laikraščius ir juose telpančią 
rašytinę medžiagą — skaityda
vau kažkuo šventu, tikru ir ne
pakeičiamu. Kažkodėl mano
joj nuovokoj susidarė šitokia 
pažiūra į spausdintą žodį iš 
pat mažens. Todėl ir dabar, 
būdamas senas, praplikęs 
žurnalistas, į spaudą taip tebe
žiūriu, o spaudos piktnaudo- 
tojus (bent mintyse!) visad 
smerkiu.

Tiesa, tuo metu mūsų kai
mynystėj pirmąsias porevoliu
cines dienas gyveno ir šlykš
čiausiais melais užtvindyta 
buvo bolševikinė Sovietų Są
junga, kur, be abejonės, tuo
met tebevvko žudynės ir “va
lymai” vadinamųjų “liaudies 
priešų’’, o jų spauda — buvo 
pilna nešvariausio melo (ji ir 
dabar tokia tebėra, tik ten 
meluojama dabar — truputį 
gudriau)...

Betgi man, mažyliui, tos 
spaudos anuomet skaityti ne
teko ir apie ją nieko nežinojau. 
Savosios nuomonės kriteriumą 
apie rašytąjį žodį buvau susi
formavęs iš savos — lietuviš-

Rašinio: "Savaitgalis Missisipės Pakrantėse" autorius kalbasi su Nau- 
jieny korespondentu iš Rockfordo padangės Žvalgu (J. Bacevičius) 
rockfordiečiy lietuviu piknike. Žvalgas kairėje, autorius dešinėje.

kos spaudos. I klausinių ir galvosūkio, tuo
Tiesa, nors neįžiūrėjau sa-Jmetu man buvo sunkus išspręs- 

vo mokytojo korespondencijoj i ti dar’vienas uždavinys: kaip 
kažkokios neteisybės ar ko .pasielgti su tuo koresponden- 
ypatingai negero parašyta ma- cijos tekstu — atiduoti jį moky- 
no gimtojo kaimo adresu, ku- tojui, pasakant, kad radau sa
ris tebuvo nuo Vidiškių tik uživam
5 minučių kelio, bet, vis dėlto,'kur nors tokioj vietoj, kad mo

kytojas tą lapelį pats susiras
tų?

Pirmuoju atveju, atrodo, gal 
bus “labai nepatogu” mokyto
jui, kai jis matys, kad aš suži
nojau, ką jis parašė apie mū
siškį tiltą. O antrasis atvejis —

sąsiuvinyje, ar padėti
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1970 Plymouth-Duster
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* 
kankino mintis: kodėl jis taip 
rašė? Kodėl nerašė apie -savo 
mokyklą, mokinius, gražiąją 
aplinkos gamtą, gegužines, va
karėlius ir ti t.

— Galimas daiktas, kad tilto 
paramsčiai buvo, nors jų ne
beatsimenu — galvojau sau! — vėl rodėsi netinkamu grąžinti 
Gal jie supuvo, nugriuvo ir lie- rastąjį daiktą.! Todėl pasirin- 
kanas — gal kas sukūreno. Bet kau pirmąjį.
gi, mano manymu, ant mūsiš
kio pylimo per “Pakriūtės” raudes, tarytum ką bloga pa
griovį -—jie, atrodo, visiškai ir daręs, padaviau mokytojui la- 
nereikalingi... Tenai aplinkų- pelį, padrikais žodžiais paaiš- 
ma — ir taip begaliniai graži ir 
viliojo akis. O nelaimių — per 
tiltą važiuojant nei einant — 
niekad merą buvę, nes pylimas 
— gana platus ir saugus...

Tai buvo mano samprotavi
mai. Vienok — to buvo dar ma 
ža. Gailėjausi, kad esu dar per 
mažas, kad ir rašyti ką nors, 
ypač į laikraščius, dar jokiu 
būdu nepajėgčiau. O, kad gi ir 
aš jau galėčiau ką nors laikraš
čiams parašyti! Kai tik pasi
rodytų mokytojo koresponden
cija apie “Keistą tiltą”, tuč-tuo- 
jau parašyčiau atsakymą, jog 
tas tiltas, anaiptol, nėra “keis
tas”, o jis visiškai geras, gra
žus ir vengraviečiij labai mėg
stamas..-.

Nuėjęs į mokyklą, visas iš-

KAINA nuo $1.995-»»
25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 mylią. 

Pigus leidimas.
PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, . 

G T X, FURY-DUSTER. .

BALZEKAS MOTOR SALES INC.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

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

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

lazdynui išskleisti mažutį, 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. Augustartytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS.- Didelio for

mato. 126 psl. Kaina SI.—.
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. Lvrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
9. Pranas Karulis, 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

“Anvkščiu gilelis", vertimas. 42 nsl. $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-ii lvrikos knyga. 152 nsl. $2 50.
17. Petras Saaatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psl., $1.00.
IR Petras Sagatas, PLAUK. MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
19. Eugeniius Gruodis. AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės 70 psl.. $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. PO psl. $2.50.
21. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 160 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

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

šymu ir gausybe dainų. PO nsl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00. \
Norėdami isigvti šias ar kitas knygas, prašome atsilankvti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, BĮ. 60608
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Nors šitas' atsakymas anuo 
metu tik provizoriškai tegalėjo 
pintis mano galvelėj. Be to, 
niekad man, ir neteko laikraš
tyje matyti atspausdintos mini 
mos korespondencijos, žino
ma, gal todėl, kad nežinojau į 
kokį laikraštį mokytojas buvo 
užsibrėžęs tą žinią siųsti. O gal, 
ko gero, ir visai nepasiuntė. 
Be to, aš, kaip būdamas tik tre- 
čiaskyris mokinukas, anaiptol 
negalėjau daugelio laikraščių 
matyti ir skaityti, tačiau, ne
žiūrint viso šito, anoji kores
pondencija pasėjo tam tikrą 
grūdą manojoj sieloj, kad kai 
paaugsiu — būsiu ir aš laikraš
tininkas: rašysiu laikraščiams 
žinias ir straipsnius, žinoma, 
tik .tokiems laikraščiams, ku
rie tiesą mėgsta. Kitokie laik
raščiai neįtilpo nė i mano min
čių pasaulį. Maniau, kad netie 
są rašančių laikraščių visiškai 
nėra ir būti negali. Mano sva
jonės (smulkaus koresponda- 
vimo — apie kaimo gegužines, 
vakarėlius ir kt. — pradėjo 
pildytis už šešetos metų — 
1929 - taisiais). Tada pradėjau 
ir aš rašinėti.

Į pabaigą šių beletristiškai 
apipavidalintų prisiminimų, 
reikėtų dar pridurti, jog be šių

kindamas, kad jį radau savo 
sąsiuviny. Tačiau (o, koks nu
stebimas buvo!) kai pamačiau, 
jog mokytojau visiškai nepa
sikeitusiu veidu, paėmė tą la
pelį, pasakė ačiū ir nuėjo į 
mokytojų kairibarį...

Jam, matytj nė į galvą ne
atėjo mintis, kad tas lapelis ir 
jame dėstomos mintys — ma
žo mokinuko galvoj tokį chao
są galėjo šukei i...

Sukelti tokią daugybę sva
jonių ir audrųį .iš kurių viena
— paliko net visam gyvenimui 
pasiryžimą. Tai mintis — pa
augus ir suaugtos būti laikraš
tininku, o galį— ir rašytoju. 
Bet rašyti — mekad ir nieko 
neįžeidžianti (Nors tiesa, kai 
parašiau Ukmergėj ėjusiam sa 
vaitrašty “Rytų
bendra antrašte “Iš Vengravos 
šiaudinių pastogi 
mūsų kaimo Barnorėlės nesėk
mę — po 25-rių
— jos kavalierits apsivedė su 
kita, ji žadėjo m m akis karštu 
vandeniu išpliky i...).

Ir nieko stebėtino. Mes — 
dauguma suaugi šiųjų — daž
nai nepajėgiam jsijausti į ma
žųjų pasaulį, 
kiekvieno mažylio galvosenoj
— glūdi gana sav itas ir origina
lus minčių pašau is.

Vaikai daug k ir moka itin 
giliai suprasti, vertinti padėtį 
ir iš to pasidaryt 
vadas...

Lietuvoj”, po

į” apie senos

metu meilės 
4U

iš tikrųjų —

reikiamas iš-
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SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’’NAUJIENAS" 
(■■■■■■■■■■■■■■■■■K!

Bendras Missisipės upės vaizdas žvelgiant iš Savanos miesto kairia
jame upės krante esančio aukžčiausio kalno.

PASIKALBĖJIMAS TRAUKINYJE
Reportažas iš Toronto

Dienos metu vagone nėra per- 
daugiausla keleivių, žmonės sė
di laisvai, po vieną, po du, o tri
gubos sėdynės beveik niekur nė
ra pilnai užimtos. Vieno minkš
tasuolio gale sėdi mergaitė ir 
skaito Arthur Hailey romaną 
Hotel. Apsirengusi trumpa va
sarine suknute, pasidėjusi ant 
kelių pintinį rankinuką, ji, at
rodo, įsigilinusi į skaitomą kny
ga. Ant greta esančio šoninio 
minkštasuolio sėdi du vyrai. Jie 
kalbasi lietuviškai ir stebi kny
gą skaitančią mergaitę. Jie ap
žiūri berniuku pakirptą jos plau
kų šukuoseną, šviesios suknu
tės aukštai virš kelių apnuogin
tas, apvalias kojas ir jos dėvi
mus, vėliausios mados, labai jau 
neskoningus, beveik lietuviškas 
klumpes primenančius batukus.

Vyresnis, jau kiek žilsterėjęs 
vyras sako, kad mergaitės skai
toma knyga esanti geras daly
kas, nes tik užvakar jis matęs 
to paties pavadinimo filmą. Ma
tyt, autoriaus buvę viskas taip 
išsamiai aprašyta, o ekrane taip 
gyvai perduota, kad jis žiūrėjęs 
filmą su nepaprastu susidomė
jimu. Filme rodomas St. Gre
gory viešbutis buvęs pavaizduo
tas su būdingiausiomis užeigos 
detalėmis. Svarbiausia, kad fil
me besipinanti intrigą neturė
jusi jokių žudynių,,ramius . pi
liečius persekiojančių banditų, 
ar nuolat besišaudančių v kaubo
jų. šalia puikių scenų dr pra
bangaus užeigos gyvenimo, ten 
buvęs matomas į nelaimę įpuo
lęs tipingas anglų grafas — di
plomatas ir jį gelbstinti, jo suk
ta žmona. Ten buvusi įdomiai 
vedama viešbučio pardavimo

transakcija su visomis šantažo 
suktybėmis, panaudojant net 
juodųjų diskriminaciją, šalia 
penthouse gyvenančio viešbučio 
savininko margo šuniuko pakar
totino įvedimo, ten buvę pasi
gėrėtinai parodyti hotelio besi
linksminą svečiai ir jų užkulisi
nis gyvenimas. Su visomis deta
lėmis buvę matomos uždarbiau
jančios prostitutės, nuogos šo
kėjos ir viską matąs, svečius se- 
kiojąs hotelio vagis. Ypatingai 
šis, pastarasis buvęs taip vyku
siai ir humoristiškai pavaizduo
tas su jį nuvylusiu keleto dole
rių laimikiu, arba jo pagrobta, 
iki apvaigimo jį nustebinusia pil
nutėle banknotų dėže.

Įdėmiai pasakojimo klausęs, 
jaunesnis vyras įsiterpia ir sa
ko, kad nesenai jis irgi skaitęs 
plačios apimties novelių knygą. 
Ten irgi buvę viskas labai išsa
miai pavaizduota, bet ten dau
giausia buvome- paliesti mes, 
mūsų vargai ir mūsų tėvynė. 
Tai buvusi Aloyzo Barono Iš
džiuvusi Lanka, kuri su visais 
sentimentų išdailinimais primi
nusi • tėviškės lankas, piemena
vimo laikus, bolševikmetį, vo
kiečių okupaciją, bėgimą ir so
tų gyvenimą šioje žemėje. Vie
ną iš geriausių įspūdžių jam pa
likusi piemenuko išpažintis, ku
rioje jis pasakęs kunigui apie 
jam patikėtą berno obuolių va
gystę. Ten buvęs nekenčiamo 
Mopro ir net Stalino vardais pa
vadintas šuo, o vokiečių metu 
vos neįvykusios traukinio katas
trofos kaltininkui verčiant kaltę 
savo pavaduotojui. Toliau buvę 
pasakojama apie Vokietijoje pa
bėgėlių gyvenimą ir ten veda

mą juodą prekybą. O atvažia
vus į šį kraštą, besiderinant prie 
naujų aplinkybių, pavaizduotos 
visai kitos problemos. Nors su
augusios dukros motina, bet dar 
jauna žmona ėjusi su kitu vyru 
Į motelį praleisti vakarą, arba 
sergąs pusamžis vyras, kuris vi
sai nesirūpinąs, nes nežinąs, kad 
turi nepagydomą ligą. Vienas la
bai sąžiningas pensininkas, grą
žinęs padovanotoje sofoje ras
tus pinigus, ne tik neįvertina
mas, bet apšaukiamas kvailiu. 
Gražiausia buvę ten, kur Baro
nas vaizdavęs praeitimi gyvenu
sį pančių vijiką, mūsų vyresnio
sios kartos veikėjų sakomas ne
sibaigiančias kalbas, , jų stato
mas smėlio pilis ir nuopelningų 
medalių pasidovanojimą.

Nežiūrint teigiamo aspekto ir 
tėviškės prisiminimo sentimen
tų, knygą skaitęs vyras užtikęs 
ir keletą neigiamų detalių. Ten 
buvęs visai nereikalingas išsi
reiškimas kaip laikrodžio snu
kis, arba žodžiai: kėgliai, žvaigž- 
dikis. Kai kur Baronas apibėgęs 
ir logikos dėsnį, kai jo aprašo
mas 20 metų jaunuolis jau yra 
plinkančiu pakaušiu, o kęselis 
tinkąs ir bulvėms, ir šienui neš
ti. Bulvės yra sunkios, o šienas 
lengvas, bulvėms rinkti ir joms 
nešti buvęs naudojamas pintas 
krepšis. Tuo tarpu šienui nešti 
būdavo visai kitos išvaizdos, 
daug didesnės talpos, doklu va
dinama pintinė.

S. Pranckūnas
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Lietuviu taipgi peria r pardotria 
ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS

SENATORIAUS JOE KRASOWSKIO 5-TASIS METINIS

SWEET CORN FESTIVALIS
kaimynai galės aptarti jiems rūpimus šių dienų 
klausimus.

Nors įėjimas yra veltui, automobilio pastaty
mas kainuos $1.00.

Royal Oaks Grove yra prie 9000 W. 87 St., tik 
% mylios į rytus nuo La Grange Road kelio.

Dovanų gausite, jei iškirpsite ir atsinešite že
miau esančią juostelę:

Šiais metais senatoriaus Krasowskio Festivalis 
bus dar didesnis ir įspūdingesnis, negu pereitais 
metais. Belaukdami rekordinio skaičiaus, mes už
sakėme dešimts tonų saldžių kukurūzų, kuriuos pa
tyrę viręjai virs ir patieks karštus, 
R. Hyzny, kampanijos vadovas.

šios vaišės yra nemokamos. Vaikams bus ne
mokami pasivažinėjimai, šokiai ir dovanos, nemoka
mai dalinamos. >

Kaip ir praeityje, mes rinksime Karalių ir Ka
ralienę kornų nuėmimo varžytynėse, jaunimui kor- 
nų medžioklę, keturių rūšių pasivažinėjimus vai
kams, įėjimo dovanos mašinų prizus ir šokius 
grojant D’Amour’s. Turėsimedar kelius naujus 
įdomumus, dar labiau pagyvinančius Festivali.

niinojaus senatorius Krasowski įsteigė Festivalį 
sudarymui malonios atmosferos ir poilsio, kur suėję

Belaukdami rekordinio skaičiaus, mes už-

• pareiškė Steve

STATE SENATOR JOE KRASOWSKI'S 
5th Annual Sweet Corn Festival 

Labor Day, September 7Z 1970 
Royal Oaks Grove — 9000 W. 87 Sh 

10 A. M. to? Parking $1.00.
Free Corn! Free Prizes. Free Rides! Free Dancing!

NSURf

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

Taupymo indėlis!
Apdrausti iki $20,000.

IVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Pataria mylėti svetimą žemę
Lietuvos okupantas, žemės niekad nedirbusių ir apie 

žemės ūkio darbus jokio supratimo neturinčių Lietuvos 
komunistų padedamas, prieš 25 metus atėmė iš darbščių 
ir pavyzdingų Lietuvos ūkininkų žemę, atidavė ją atva
rytiems kolchozų ponams, o dabar ragina lietuvius ir vėl 
mylėti atimtą žemę. Lietuvis mylėjo savo žemę, bet da
bar okupantas nori; kad jis pradėtų mylėti ir svetimą 
žemę. '

Okupantas bandė įvairiausias priemones kolchozų 
derliui pakelti, bet nei .viena nedavė rusų lauktų rezulta
tų. Pirmais metais jis grasino savo žemės netekusiems 
ūkininkams. Tūkstančius geresnių ūkininkų su visomis 
šeimomis — dideliais ir mažais, jaunais ir senais — išvežė 
į Sibirą, šeimas išdraskė ir vertė dirbti Įvairiausius prie-' 
vartos darbus. Vieni miškus kirto, kiti žūklavo, tretieji 
kelius taisė, o ketvirti buvo pristatyti prie didžiausių gal
vijų kaimenių. Jeigu kuris kolchozan atvarytas ūkinin
kas turėjo drąsos parodyti savo nepasitenkinimą, tai 
tokiam pirmiausia primindavo Sibiran išvežtųjų likimą ir 
patardavo apsižiūrėti, kad ir jis tokio paties likimo ne
sulauktų. Dantis sukandę kolchozų vergai turėjo kentėti 
ir vilkti sunkią naštą.

Kolchozus įsteigė, bet duonos kolchozininkams ne
buvo. Lietuvos laukuose išaugusius javus sudorodavo 
rusai. Didžiausia jų dalis būdavo išvežama Į Rusiją, o 
pasturlakai būdavo palikti vietos gyventojams. Valdo
vams reikėjo ieškoti priemonių priversti kolchozininkus 
daugiau dirbti, daugiau pagaminti, geriau laukus jr gal
vijus prižiūrėti. Miestuose sudarė propagandistų būrius 
ir siuntinėjo juos Į kaimus, kad ragintų kolchozininkus 
būti darbščiais, kreipti daugiau dėmesio Į pačius svar
biausius darbus, bet ir tos kalbos nepadėjo.' Ne visi javai 
laiku būdavo nuvalyti, o vietomis bulvės užuoganose už
šaldavo.

' Prieš ketveris metus sovietų valdžia užplukdė kol
chozus, sovchozus, dirbtuvėles ir sandėlius komunistais 
kontrolieriais. Šie jauni komunistai idealistai turėjo tei
sę klausinėti kiekvieną pareigūną, - ką jis daro, kodėl jis 
taip daro, ir kodėl jis negali daugiau padaryti. Atsiųsti 
kontrolieriai vieną kitą sukčių pagavo, vagystes išaiški
no, bet pakaitų žemės ūkyje tie kontrolieriai nepadarė. 
Kolchozuose daugiausia vogė rusų pastatyti viršininkai, 
o kiekvienam buvo aišku, kad varnas varnui akies nekirs. 
Kontrolieriai nepadėjo pakelti gamybos.

Kompartijos sekretorius Antanas Sniečkus tada su
galvojo lenktyniavimus ir varžybas. Stalino laikais pa
našios varžybos buvo primestos darbininkams Rusijoje, o 
Sniečkus pasiūlė jas naudoti ir pavergtoje Lietuvoje.

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, 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

Kada nors iš laiko nuotolio 
istorikai, surankioję šaltinių 
medžiagą, aprašinės ir tirs už
sienio lietuvių gyvenimą, pa
liktus pėdsakus, vertins jų at
liktąjį darbą. Neužbėgant atei
ties istorijos rašytojams už akių, 
galima spėti, kad didžiausias jų 
dėmesys bus skirtas seniausiems 
ir gausiausiems mūsų išeivijos 
telkiniams, pirmoje eilėje JAV, 
kur įspausti gilūs, laiko ir už
miršties neišdildomi, lietuvybės 
pėdsakai.

Tačiau, ir iš šiandieninės lai
ko perspektyvos sprendžiant, 
Vokietijos lietuviai yra jau už
sitikrinę sau žymią vietą istori
joje vien dėl to vaidmens, ku
rį atliko pokariniame 1945-50 
laikotarpyje. Tomis dienomis, 
kai tėvynėje vyko kruvina lais
vės kova su nepalyginamą jė
gos persvarą turinčiu Lietuvos 
priešu, laisvąją Vokietijos dalį 
pasiekusių lietuvių skaičius ne
siekė nūdienio Panevėžio mies
to gyventojų skaičiaus. Tai bu
vo mažutis telkinys ne tik pa

Dabar varžybos ir lenktyniavimas eina kiekviename kol
choze. Lenktyniauja kiekvienas artojas, šienpiovys, mel
žėja ir galvijų prižiūrėtojas. Jie lenktyniauja tarp savęs, 
bet jie yra įsitraukę į lenktynes su kitais kolchozais. Lenk
tynių laimėtojams Sniečkus duoda didesnį atlyginimą ir 
kitas lengvatas.

Atrodo, kad nei didesnė kontrolė, nei lenktyniavi 
mas valdovų netenkina. Kol lenktynės eina, tai darbingu
mas padidėja, o kai lenktyniauto jas jas laimi, tai darbin
gumas ir vėl grįžta į buvusias vėžes. Sniečkus ir kiti kom
partijos vadai norėtų, kad Lietuvos kolchozininkai visą 
laiką lenktyniautų; kad jie nuo ryto iki vakaro dirbtų 
lenktyniautojų tempais. Intensyviam darbui reikalingas 
geresnis maistas, modemiškesnės darbo priemonės, bet 
apie tai nei vienas partijos pareigūnas kalbėti nenori.

Pati naujausioji okupanto ir jo pakalikų priemonė - 
tai įtikinėjimas apie reikalą mylėti žemę.; Rugpiūčio 27 d. 
“Tiesos” pirmame puslapyje yra ilgokas straipsnis, pa
vadintas “Meilė žemei”. Jį rašo Kretingos rajono kolcho
zo pirmininkas Petras Norkus.. Kolchozo pirmininkas 
įsitikino, kad visos iki šio meto vartotoj priemonės neat
neš lauktų rezultatų. Jeigu kolchozininlai žemės nepa
mils, tai gero derliaus nebus. Kretingos žemę painilų- 
siu kolchozininku jis skaito Bronių Moekų, y atitarnavu
sį rusų kariuomenėje ir grįžusį į kolchozą. Jaunas Moc
kus rodė tokią didelę meilę Kretingos žemei, kad kol
chozo pirmininkas pasiuntė jį net į Klaipėdos žemės ūkio 
technikumą ir padarė jį brigadininku^ Bronius ^Mockus 
ne tiktai traktorių vartoja, bet padeda pirmininkui val
dyti visą kolchozą. Jis motociklu važinėja po laukus, įsa
kinėja darbininkams, kas pirmon eilėnpeiktų atlikti. Jis 
taip pat kalba apie meilę žemei. “Ties^” įdėjo net žemę 
pamilusių dviejų kolchozininku fotografijas. Jiedu sto
vi tarp Kretingoje išaugintų kukurūzų.

Nei fotografijos, nei aprašymai apie meilę žemei nie
ko nepadės, kaip nepadėjo lenktyniavimas arba varžybos 
darbe. Lietuvis mylėjo ir tebemyli savo žemę. Jis niekad 
nemylėjo svetimos žemės. Rusai atėmė iš lietuvių žemę, 
o dabar bando įtikinti lietuvius, kad jie tą žemę mylėtų. 
Lietuviai ir vėl mylės savo žemę, kai ją atsiims iš rusų.

liktojo krašto atžvilgiu, bet ir 
prieš milijoną Amerikos lietu* 
vių. Nepaisant to, pirmaisiais 
pokario metus Vokietijoje su- 
sispietusiems lietuviams pavyko 
atkurti ne tik simbolinę nepri
klausomą Lietuvą, bet iš tįkrųjų 
būti pačiu pajėgiausiu kūrybos 
židiniu, iš kurio impulsai ir po
veikis persidavė į visą gyvąjį, 
įvairiomis sąlygomis besireiš
kiantį lietuvybės kūną. Toji vei
kla palaikė kovojančiųjų dvasią, 
stiprino jų- karžygišką narsą, 
ryžtą, žygdarbius. Iš kitos pu
sės, čia sukurstyta kūrybinė ug
nis, plačiai po pasaulį išnešio
ta emigracinio srauto, persime
tė į senąsias užjūrio lietuvių 
kolonijas ir jas atgaivino.

Pagal savo skaičių nepropor
cingai didelį vaidmenį Vokieti
jos lietuviai pajėgė atlikti dėl 
ypatingų sąlygų. Bene svarbiau
sioji buvo ta, kad jie savo tarpe 
turėjo daug gerai išlavintų kū
rybinių jėgų, labai aukštą in
telektualinį. lygį. Juk čia tada 
spietėsi žymi Lietuvos kultūri

nio potencialo dalis — įvairių 
rūšių specialistai, rašytojai, 
mokslininkai, švietėjai, meno ir 
kultūros veikėjai, besimokančio
ji jaunuomenė. Tai jų dėka, su
telktinės kultūrinės kūrybos dė
ka tas nedidelis, vos 60 tūkstan
čių siekiąs, lietuvių telkinys pa
liko gilius (pėdsakus ne tik išei
vijos gyvenime, bet — galime 
drąsiai, tvirtinti — visoje nau
jausioje lietuviškosios tautinės 
kultūros istorijoje.

Dabartinė Vokietijos lietuvių 
veikla yra kitokia, nes kitos ga
limybės, kitos sąlygos, kita glo
balinė lietuvybės padėtis. Tau
tos kamienas tėvynėje, it žiem- 
kentis grūdas po gruodu, atlai
kęs negandų ir sunkiausių išmė
ginimų metą, vis labiau parodo 
savo kūrybinio želmens galią. Iš 
kitos pusės, pokarinės emigraci
jos jėgomis sustiprinti JAV-bių 
lietuviai vėl susigrąžino savo 
vadovaujančią ją padėtį, kuri 
jiems priklauso tarp užsienio lie
tuvių dėl jų skaičiaus, tradicijų, 
palankesnių • gy venimo ir veik
los sąlygų;

Tačiau ir tokie, kokie šian
dien yra, Vokietijos lietuviai tu
ri kuo pasididžiuoti ir būti pa
tenkinti savo atsiektaisiais lai
mėjimais ir užsimamąja reikš
minga vieta lietuviškajame pa
saulyje. Būdami šiame krašte 
siunkiųjų pokario metų sąlygo
mis nuveiktojo lietuviškojo dar
bo tiesioginiais tęsėjais, jie nu
sipelno tėvynės ir kitų kraštų 
lietuvių pagarbą už tai, kad iš
laikė ir poemigracinėm sąlygom 
pritaikė eilę naudingų ir pavyz
džiu kitiems tapusių instituci
jų. čia užtenka tik suminėti Va
sario 16 gimnaziją, tapusią sa
votišku simboliu viso pasaulio 
lietuviams. Dėmesio, vertas Vo
kietijos lietuvių organizuotumas, 
daugialypė veiklos iniciatyvos, 
bendruomeninio darbo technika.

Yra, be abejo, ir šešėlių. Juk, 
kaip sakoma, neklysta tik. tie, 
kurie nieko neveikia. Kituose 
Vakarų Europos kraštuose gy
venantys lietuviai su pagarba 
stebi savo tautiečių veiklą Vo

Chicagos biznierius Hugh Hefner Graikijoje, Atėnuose, šoka su nusivežta bendradarbe Barbara 
Benton. Anksčiau ji buvo tiktai Hefnerio tarnautoja, <□ dabar jau lydi jį tolimesnėse kelionėse. 

Smuikininkas graikas groja šokančiai porai.

kietijoje ir nesvyruodami pripa
žįsta jiems natūralų tarpininko 
vaidmenį tarp pavergtosios tė
vynės ir užjūrio užnugario.

Ne tik už praeity atliktus dar- 
buš, ne tik už tuos, kuriuos iš
laikė ir pratęsė , Vokietijos lie
tuviai nusipelno pagarbą. Jie 
mus žavi ir įkvepia savo naujo
mis iniciatyvomis. Visi žinome, 
kokių padarinių šio krašto lie
tuvybei turėjo 1950 metų emi
gracijos srautas. Atrodė, jog 
lieka tik ligonys, netinkama sve
timiesiems darbo jėga. Visa, ką 
turėjo geriausio, Vokietijos lie
tuviai atidavė kitiems kraštams, 
sau beveik nieko nepalikdami. O 
ir tokiomis nedėkingomis sąly
gomis jie sukūrė naujų dalykų. 
Vokietijos lietuvių vardas ne
išnyko iš mūsų kultūrinio gyve
nimo kronikos. Jie pasirodė ver
ti to ypatingo pokario metų kū
rybinio pakilimo paveldėtojai ir 
saugotojai.

Svarbiausiu poemigracinio lai
kotarpio kūrybiniu laimėjimu 
reika lakyti kasmet Vokietijoje 
rengiamas lietuviškųjų studijų 
savaites. Tai reikšminga naujo
vė visos lietuviškosios kultūros 
istorijos mastu, nes tokios tra
dicijos anksčiau neturėjome. Pa
vyzdys paimtas iš Vakarų, kon
krečiai — iš prancūzų visuome
ninių savaičių (semaines sočia-, 
les),. prasidėj usių 50. metų anks
čiau. Jos ne aklai nukopijuotos, 
bet pritaikintos lietuviškom są
lygom, su savitu veidu. Jos ren
giamos kasmet. Toks regulia
rus pastovumas — labai svar
bus savaičių bruožas, nes jis pa
keičia trumpalaikes improviza
cijų pastangas ritmingu išank
stiniu planavimu, ugdo naujus 
bendruomeninio darbo Įspūdžius.

Kitas labai vertingas savai
čių bruožas — lietuviškosios stu
dijos. Pobūvinių, pramoginių, 
laisvalaikio, poilsio renginių 
bent ten, kur daugiau lietuvių 
— ne badas. Europinės lietu
viškųjų studijų savaitės nuo pat 
pradžios pagrindinį svorį sutel
kė į studijinį darbą, ieško pu
siausvyros tarp intelektualinės ir 

meninės kūrybos, vengiant vie- 
nasališkumo. Mūsų dienų spar
čiai besikeičiančiame pasaulyje, 
paskendusiam e skubos veikloje, 
pasigendame susikaupimo, gi
lesnes minties. Dar svarbiau 
mums, pasaulyje išblaškytie
siems, susielkimas ties gyvybi
niais lietuviškosios būties klau
simais. Mažesniu masteliu, iš
einant iš Vakarų Europoje gyve
nančių lietuvių interesų, Lietu
viškųjų studijų savaitės yra ta
pusios-svarbia metinio susitiki
mo vieta. Neturime visus ap
jungiančios bendros organizaci
jos, vieno bendro centro, židi
nio, apie kurį, kaip kokią ašį, 
suktųsi mūsų • gyvenimas, šitą 
struktūrinį trūkumą bent iš da
lies atstoja dinamiška savaičių 
institucija.

Ką tik pasibaigė XVII-j i Lie
tuviškųjų studijų savaitė Stutt- 
garte. Stebinčiam nuo pradžios 
jų raidą, nėra jokios abejonės 
— tai buvo pavykusi ir ne vie
nu , atžvilgiu tobulesnė, lyginant 
su ankstesnėmis. Ta proga no
rėtųsi išreikšti nuoširdžią pa
dėką Vokietijos lietuviams, at
skiriems asmenims ir Krašto 
valdybai už tai, kad padėjo įpi- 
lietinti, išlaikyti įr tobulinti tą 
gražią iniciatyvą, kuria žavisi 
tautiečiai tėvynėje ir. užjūriuose.

, Padėką lydi linkėjimai toliau 
sėkmingai tęsti gražiai išbandy
tą lietuviškosios kūrybos tra
diciją.

PLB Vokietijos Krašto 
, Informacijos”
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Taip yra buvę, nes tą ryškiausiai Įrodo 
jo dienrašiinio pobūdžio užrašai, pavadin
ti ir pačios knygos tituliniu vardu:

“Atsitiktinio kareivio užrašai”.

Tie užrašai pradėti 1910. 6. 23. Ir ten 
sakoma:

“Kodėl kareivio milinė?
Septynerius metus gyvenu Prancūzijo

je, Paryžiuje. Lietuvio kailio nenusime- 
čiau, bet nejučiom Prancūzijos likimas 
pasidarė lyg ir mano paties likimas”, užtat 
visai nenuostabu, jog šis lietuvis intelek
tualas, kai Prancūzija įpuolė mirštančian 
povojun vokiečiams ją užpuolus, pats sa
vanoriškai pasirinko kario — krašto, ku
riame gyveno gynėjo pareigas. Nelengvas 
lai buvo kelias. .Ir apie jį Jonas .Fanuškis 
savo dienoraštyje dėsto:

“... Karą reikia laimėti — to ne vien 
tiktai paskirų prieš Vokietiją susibūrusių 
valstybių gyvybiniai interesai reikalauja. 
Nuo karo laimėjimo priklauso ir visos 
1789 — 1939 metų laikotarpio civilizacijos 

išlaikymas, moderniško darbininkų judė
jimo dvasios, formų ir siekimų likimas.

Asmeniškas apsisprendimas man ne tik 
nebuvo sunkus, bet stačiai buvo “savaime 
suprantamas”. Tas apsisprendimas reiškė 
eiti į kareivines ir imti ginklą”...

Idealistui lietuviui, dėl priešingo nuo 
1926 m. gruodžio mėnesio 17 dienos Lietu
voje buvusiam rėžimui nusistatymo privers 
tam iš gimtojo krašto pasitraukti ir radu
siam prieglobstį Prancūzijoje, “savaime 
tai buvo suprantama”: eiti į kareivines ir 
kartu su kitais kariais, ginti Prancūziją. 
Tačiau tas “ėjimas” ne toks jau buvo 
paprastas ne Prancūzijos piliečiui:

“... Paryžius pergyveno pirmą - pani
kos dieną (birželio 9, sekmadienį 1940). 
Visuotinis bėgimas iš Paryžiaus prasidėjo 
išgirdus pranešimą, kad vokiečiai prisiar
tino prie žemutinės Senos ir vietomis ją 
perėjo. Teko apsispręsti ir man: viltis pa
tekti į prancūzų armiją išnyko, carte d’iden 
Lite pasirodė dokumentas nepasiekiamas, 
ir, pasikeitus reglamentui, (iargi neužten
kamas, kad patektum į prancūzų armiją.

Liko pasirinkti — svetimšalių legionas 
arba svetimtaučių savanorių kuopos. Pa
sirinkimas, be abejo, išpuolė už “svetim
taučių kuopas karo metu”. Joms pasiža
dėjimas daugeliu žvilgsniu įdomesnis, kaip 
svetimšalių legino angažementas. Bet pa

tekti į svetimtaučių kuopas galima irgi tik 
su “gero elgesio ir padoraus gyvenimo” 
liudijimu. Gauti tą keistą dokumentą pa
sirodė irgi reikalas kompbkuotas: 3 kar
tus ėjau į komisariatą be rezultatų. Paga
liau birželio 11 d. komisariatas paliudijo, 
kad aš esu užtenkamai padorus žmogus, 
kad galėčiau nešioti ginklą.

Tuoj pat nuvykau į rekrutavimo biurą. 
Spūstis, neaiškumai. Į svetimtaučių kuo
pas neberekrutuoja, tiktai į “svetimšalių 
leginoą karo metui”. Birželio 11 d. po pie
tų apsisprendžiau eiti į svetimšalių legio
ną, o birželio 12 d. po pietų Reuilly karei
vinėse pasirašiau sutartį ir gavau bilietą 
kelionei i Septfonds stovyklą...

Pasistumdžius apie dieną stovykloje, 
patekom į trečią kuopą, o po dienos visus 
virš 40 metų (taigi ir mane) sugrupavo į 
“pionierius”, į kareivių darbininkų kuo
pas. Organizavimo, perorganizavimo, dez 
organizavimo ir naujo organizavimo dar
bas tebesitęsia ir dabar — nei šautuvo, nei 
lopetos dar negavome...” Iš paduotos 
“Atsitiktinio kareivio užrašų” ištraukos 
matome, kokia betvarkė ir koks nerūpes
tingas ir neorganizuotas buvo Prancūzijos 
pasiruošimas karui su Vokietija. Ir toji 
betvarkė tebesitęsė nuo 1939 m. to karo 
pradžios iki to laiko kai Paryžiuje kilo pa
nika dėl vokiečių armijos priartėjimo prie

Senos upės ir kai kur ktą upę jau peržengus.
“Atsitiktinio kareivio užrašai”’yra tary

tum koks dokumentas, liudijąs Prancūzi
jos civilį ir karinį gyvenimą pačiu kritiš
kiausiu II-jo pasaulinio karo metu. Prancū
zijai, iki jos kapituliacijos, ir nuotaikas 
prancūzų gyventojų masėse po kapituliaci
jos, o taip pat vokiečių, okupavusių Pran
cūzijos didžiąją dalį, laikyseną vielinių 
gyventojų atžvilgiu, vokiečių okupuoto 
krašto ekonominis išnaudojimas jų pradė
to karo tikslams ir daugelis kitų dalykų.

Tuo pačiu laikotarpiu, kaip žurnalistas 
Jonas Januškis, Prancūzijoje gyveno lie
tuvis diplomatas ir žymus rašytojas Jur
gis Savickis. Jis savo to meto pergyveni
mus ir patyrimus aprašė knygoje: “Žemė 
dega”.

Ten irgi, kaip “Atsitiktinio kareivio už
rašuose” įvykiai dėstomi bei vaizduojami 
dienoraščiui panašioje formoje. Todėl 
skaičiusiam tas dvi knygas (rašytojo J. Sa
vickio “žemė dega” yra dviejų dalių ilgo
kas veikalas) susidaro Įspūdis, jog Januš- 
kio užrašai yra dalis veikalo — “žemė de
ga”. Ko nepasakė rašytojas J. Savickis, ką 
praleido ar net neturėjo progos patirti, tą 
savo kareivio užrašuose vaizdžiai pateikia 
Jonas Januškis.

Ir vieno ir antro užrašai yra labai vaiz
dūs, išreikšti trumpasakc, be nereikalin

gų ištęsimų ar pagrąžinimų kalba ir išsi
reiškimais.

Jono Januškio “Atsitiktinio kareivio 
užrašai” yra labai vertingas įnašas mūsų 
rašytojų ir žurnalistų memuarinėje litera
tūroje. Knyga, puskiečiais rusvais virše
liais, gerame popietyje ir aiškiu stambo
ku, labai lengvai Įskaitomu šriftu, išleista 
Bostone 1970 m. Kaina tiktai du doleriai. 
Knyga paįvairinta paties autoriaus, jo tė
vų, giminių ir jo bendradabių nuotrauko
mis.

Pabaiga >

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti “N a u j i e n a s”

\ Jau pasirodė, knygy rinkoje y
j naujausioji Dan Kuraičio knyga >

I
 MAGIŠKUOJU KITJMU

I VILNIŲ ' i
336 puslapiai. — Kaina $3.00 S

Geriausioji dovana yra pati naujausioji, ? 
gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie < 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į “Nau- < 
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin- > 
tojai gauna nuolaidą. S

čekius arba Money orderius reikia siųsti S 
tokiu adresu: >

NAUJIENOS, 173? So. HALStED STREET, 5CHICAGO 8, ILLINOIS $
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 rd STREET 
Ofiso tolofj PRospect 8-3229 

Roxid. tolofu WAIbrook 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta. 
Ligonius priima tik .cngitaros

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOP EDAS-PROTEZISTAS

Aparatai * Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalLč kolonu 
(Arch Supports) ir L L

ST. TRINKA

VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 

2850 West 63rd St, Chicago, IIL 60629 
T»lef.: PRospect 6-5084

Rex. tel. 239-4683

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

Medical Building). ToL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

' Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

MOVING 
Apdraustas pe rk ra ustyrn* t 

ii Įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Ptac® 
TeL: Frontier €-102

DR. S. B1E21S
Tslefu PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniai« 
Treciad. ir se^mad. ofisas uždarytas. 

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

PERKRAUSTYMAI '

MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. Š E RĖNAS 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063—*

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

t’irmad., ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šešiad. tiktai susitarus.

Or« Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristag

DR. EDMUND E. C1ARA 
2/vV w. Sist STREET fel.:, GR 6-2480

y^l. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
<—4. 7—9. antrad:. penkt. 10—4. ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI >0873

0A. W. M. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kėdzie Ave, WA 5-2670

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArdėn 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad., .5—8, 
antrad. 2—4.

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE. 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
?, 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.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

A

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — Šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridimui į visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą pasau
lyje. :

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da- 
iar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į
WALTER RASK --RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SĖIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA

CCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 

. DARBO ŽMOGAUS 
DRAUGAS IR BIČIULIS

OFISAS 2454 WEST 71st ST.
Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 

ketvirtad. nuo 6—8 vak.
Ofiso telef.: 776-2880

Naujas rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą._

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dė' 
valandos skambinti telefonu HE 4-212!; 
Jei neatsiliepia, tai telef GI 8-6195

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Our wildlife has DO defense 
against the careless use of fire. 

So please follow Smokey’s ABCs: 
Always hold matches till colcL 
Be sure to drown all campfires, 

stir the ashes, and drown 
them again. Crush all 

smokes dead out.

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS,

Please! Only you can 
prevent forest firea

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUSTEISINGIAUSIAS ZINIAS

Man tarnaujant Kriminalinėje 
policijoje Lietuvoje, buvo pagar- i 
sėję plėšikai Balsys ir Kazlaus
kas. Jų gaudyme ir man teko 
dalyvauti. To gaudymo istorija 
baigėsi tuo, kad Kazlauskas bu
vo Darbėnų mieste nušautas, o 
Balsys dingo be žinios.

Juozas Balsys buvo kilęs iš 
Tryškių valsčiaus, Šiaulių aps
krities. Jo tėvas turėjo apie 15 
ha ūkį. Man teko asmeniškai 
pasikalbėti su Juozo Balsio tė
vu,' kuris man papasakojo, jog 
jo sūnus Juozas nuo pat mažens 
turėjęs palinkimą daryti nusi
kaltimus. Būdamas apie 10 me
tų amžiaus, bandą ganydamas, 
pavogdavęs iš namų kepalą duo
nos ir palikęs gyvulius laukuo
se, pabėgdavęs į mišką, kur iš
būdavęs po savaitę laiko. Pri
trūkęs maisto, grįždavęs į na
mus. Pabuvęs kurį laiką na
muose, pavogdavęs iš namų ar
ba kaimynų duonos ir lašinių ir 
vėl pabėgdavęs į mišką, kur iš
gyvendavęs ilgesnį laiką. Už 

tas vagystes tėvas dažnai jį, nu
movęs kelnes, nuplakdavęs rykš
tėmis arba agrastų šakomis, ku
rios turi dyglius. Tačiau tai nie
ko nepadėję.

Juozo tėvas buvo rimtas ir 
dievobaimingas žmogus. Kas 
sekmadienį jis eidavo į bažnyčią 
ir net buvo išrinktas bažnyčios 
maršalka. Gi jo sūnus, kaip yra 
sakoma, buvo palaidūnas ir jo 
jokios tėvo bausmės nepataisė. 
Sulaukęs apie 20 metų, pradėjo 
daryti stambesnes vagystes, o 
vėliau, įsigijęs ginklą, pradėjo 
pasižymėti plėšimais ir žmogžu
dystėmis. Už padarytus nusi
kaltimus jis buvo policijos su
imtas ir patalpintas į Šiaulių ka
lėjimą. Šiaulių Apygardos Teis
mas nubaudė jį 12 metų sunkių
jų darbų kalėjimu.

Keletą metų jis 'buvo laiko
mas Šiaulių kalėjime, o vėliau 
perkeltas į Kretingos kalėjimą, 
kur dirbo prie akmenų tąsymo 
ir antkapiams paminklų dirbimo 
darbų. Šį darbą jis greit išmo
ko ir buvo laikomas vienu iš ge
riausių darbininkų.

Kadangi kaliniai už atliktus 
darbūs gaudavo tam tikrą atly
ginimą, tai iki pabėgimo dienos 
kalėjimo kasoje jo sąskaitoje 
buvo apie 1,000 litų, kuriuos jis 
būtų gavęs po atlikimo bausmės 
išeidamas iš kalėjimo.

Kazlauskas buvo kilęs iš Šiau
lių miesto, jo tėvas gyveno sa
vo namuose prie pat R. katali
kų kapinių ir buvo tų kapinių 
sargu. Be to, jis savo namuoše 
dirbdavo iš akmenų ir cemento 
antkapiams paminklus. Sūnus 
gyvendamas pas tėvą irgi iš
moko iš tėvo to amato. Vėliau 
jis tarnavo Kretingos kalėjime 
kalinių prižiūrėtoju. Kadangi jis 
mokėjo iš akmenų padaryti ka
pams paminklus, tai buvo paskir
tas paminklu dirbtuvės vedėju. 
Toje dirbtuvėje, be kitų kalinių, 
dirbo ir Juozas Balsys, su ku
riuo Kazlauskas susidraugavo.

1934 metais kalėjimo virši
ninkas Akstinas sužinojo, kad 
Kazlauskas slaptai iš kalėjimo 
išneša kalinių laiškus. Už Šį pra
sižengimą jam buvo pranešta, 
kad jis nuo sekančio mėnesio pir
mos dienos bus pašalintas. Suži
nojęs tai, Kazlauskas su Balsiu 
susitarė pabėgti iš kalėjimo ir 
eiti kitur laimės ieškoti. Kai ka
lėjimo viršininko nebuvo kalė
jime, budint raštinėje valdinin
kui Strazdui, Kazlauskas papra
šė, kad jam leistų drauge su ka
liniu Balsiu nueiti į Kretingos 
.katalikų kapines nukopijuoti 
vieną, paminklą, kurį padirbti 
užsakęs Kretingos Notaras Ken- 
tra. Valdininkas Strazdas, nie
ko blogo nemanydamas, jam lei
do su kaliniu Balsiu nueiti į ka
pines. Paskolino net savo re
volverį, nes Kazlauskas pasa
kė, kad savo revolverį pamir
šęs iš namų pasiimti. Tačiau tai 
buvo melas. Kazlauskas norėjo 
būti ginkluotas ne tik pats, bet 
norėjo, kad turėtų ginklą ir jo 
draugas, kalinys Balsys. Ga- 

. vęs revolverį, išėjo drauge su 
Balsiu iš kalėjimo. Su juo ne į

kapines nuėjo, bet į Kretingos 
miestą, kur vienoje krautuvėje 
nusipirko prožektorius. Po to 
iškeliavo nuotykių ieškoti.

Kitą rytą jie apiplėšė Šatei
kių bažnytkaimio kleboną. Po 
to jie padarė visą eilę plėšimų 
ir žmogžudysčių, kurių išvardin
ti neįmanoma. Jų sekimui ir 
gaudymui buvo komandiruota 
iš kitų Apygardų keletas Krimi
nalinės Policijos valdininkų, bet 
jiems plėšikų surasti nepavyko. 
Mat, Balsys nuo pat mažens bu
vo papratęs gyventi miškuose, 
tai ir buvo sunku jį su Kazlaus
ku surasti, nes jie dienos metu 
niekur nesirodydavo. Maisto jie 
pasivogdavo iš ūkininkų svirnų 
nakties metu, o pieno pavogda
vo iš ūkininkų šulinių, kuriuose 
vasaros metu pienas bitonuose 
buvo laikomas.

Tais pat metais Šiaulių Apy
gardos Teismo trys teisėjai ir 
prokuroro padėjėjas su auto ma
šina, šoferio vairuojama, važia
vo iš Telšių į svečius į Milvidų 
dvarą, esantį netoli Telšių mies
to. Bevažiuojant jiems kelią pa
stojo Balsys su Kazlausku ir 
pareikalavo, kad jie išliptų iš 
mašinos. Išlipus, jie iš jų atė
mė pinigus ir revolverį, kurį 
prokuroro padėjėjas turėjo. Po 
to susėdo į jų auto mašiną ir 
įsakė šoferiui juos nuvežti iki 
artimiausio miško, kurį priva
žiavus pasišalino. Kadangi ma
šinoje važiavo 5 žmonės, tai ne
sant vietos kur visiems susėsti, 
Balsys su Kazlausku sėdėjo 
ant teisėjų kelių ir jiems pasa
kojo apie sa\ 
kuose.

Atėjus žiemai ir prisnigus, jų 
pėdsakai dingt. Kur jie per žie
mą prisilaikė, nebuvo žinoma, 
žiemos metu Jžvenčio valsčiaus 
(Šiaulių apskrities) ribose bu
vo papildyta riša eilė vagysčių. 
Iš ūkininkų s rirnų buvo pavog
ti lašiniai, dutna ir Įvairūs rū
bai 
vietos policijas 
kinti. Atėjus

■o gyvenimą miš-

vagystes padarė, 
nepavyko išaiš- 
pavasariui, Už- 

venčio^dvare dtrbininkai, bevež- 
s i tvartus šiau-darni iš daržin

dus, rado daržinės gale atplėštų 
lentų ir šiauduose Įruoštą guo
lį, į kurį buvo prinešta įvairių 
rūbų. Vėliau pi aiškėjo, kad tie

sys su Kazlausku, matyti suži
noję, kad pas našlę apsigyveno 
du policijos tarnautojai, nakties 
metu, kai visi miegojo, atėjo prie 
jos namo ir, atidarę langą, įlipo 
į gryčią, kur miegojo bernas su 
piemeniu. Jų paklausė, kur mie
ga policininkai. Jiems pasakius, 
kad seklyčioje, Kazlauskas pasi
liko pas juos stovėti sargyboje, 
o Balsys nuėjo į seklyčią pas 
miegančius seklius. Balsys, pa
matęs miegantį lovoje vieną iš 
seklių, apšvietęs jį prožektorium, 
įsakė keltis iš lovos ir eiti į gry
čią. Seklys iš karto nesuprato, 
koks čia reikalas ir, manydamas, 
kad jį prikėlė kas nors iš poli
cijos tarnautojų ieškančių Bal
sio ir Kazlausko, pradėjo aiškin- 
tis, kad jis yra savas, tai yra 
policijos tarnautojas. Bet kai 
Balsys atstatė į jį revolver! ir 
griežtai pareikalavo, kad eitų į 
gryčią, tai suprato, jog turi rei
kalą su plėšiku ir kad jam gre
sia mirties pavojus.

(Bus daugiau)

/

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
G£L£S VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET ‘ 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Linksmumo arba liūdesio Talandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNlSKOS KOPLYŪOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTINebėra “Batų virvelių

Kurį laiką veikusi miesto 
vakarinėj dalyje iš visuomenės 
ir biznio vadų susidariusi gerų 
norų organizacija, pasivadinu
si “Operation Bootstraps”, sie
kusi paremti ir bendradarbiau
ti su trimis gaujomis, šiomis 
dienomis uždarė savo ofisą prie 
3610 W. Roosevelt Rd. ir likvi
davo savo veiklą, ši organiza
cija davusi dviem gaujų va
dams $10,000 pinigų kad įstei
gtų rekreacijos centrą, šiedu 
už tuos pinigus pirko du Cadi
llac automobilius, o likusius 
$1,500 pasisakė išleidę kažko- - 
kiom skoloms apmokėti. Abu
du priklausė Romos šventųjų 
(Roman Saints) gaujai.

rūbai buvo pavogti iš apylinkėje 
gyvenančių ūkininkų. Buvo spė
jama, kad toje daržinėje žiemos 
metu gyveno B4sys su Kazlaus
ku ir naktimis 
apylinkėje gyviiančius ūkinin
kus. Atėjus vasarai, jie pasiro
dė Tryškių apylinkėje, iš kur 
Balsys buvo kilęs. Kadangi bu
vo įtarimas, kač
lausku gali ater i Į savo tėviškę 
apsirūpinti maistu, tai netoli jo 
tėviškės, pas veną našlę ūki
ninkę, kuri gyveno netoli miš
ko, buvo apgyvendinti iš Kauno 
atvykę "Saugumo Departamento 
du sekliai sekti ir rinkti žinių, 
kur Balsys su . Kazlausku prisi
laiko ir ar jie neateina Į Balsio 
tėviškę pasiimti {maisto. Ūkinin
kė turėjo namą, kurio viename 
gale buvo gryčia ir šalia jos ka
mara. Gryčioje miegojo bernas 
su piemeniu, o kamaroje pati 
šeimininkė. Antrame namo ga
le — seklyčioje apsigyveno se
kliai, iš kurių vienas miegodavo 
lovoje, o kitas — ant suolo, už 
stalo.

eidavo apvogti

EUDEIKIJ
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Susirinkimv ir parengimę

FORESTS CANT 
FIGHT FIRES

Balsys su Kaz-

— Eržvilko’ Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyksta trečiadienį, rugsėjo
2 d., 8 vai. vak. Vengeliauskienės sa
lėj, 4500 So. Talman Avė. Nariai pra
šomi atsilankyti, nes yra daug svarbiu. 
reikalų aptarti. Po susirinkimo busi 
užkandžių.

E. AAcNamee, nut. rast.

— Lietuviy Brighton Parko Motery 
Klubo susirinkimas įvyksta ketvirta
dienį, rugsėjo 3 d., 8 vai. vak. Venge
liauskienės salėj, 4500 Sd. Talman 
Avė. Nares prašome atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų po atostogų. Po 
susirinkimo bus vaišės.

E. McNamee, nut. rast.

— SLA 134-tos Motery kuopos susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, rugsėjo
3 d., 7 vai. vakaro, Hollywood svetai
nėje. Narės kviečiamos dalyvauti.

Elena čižauskienė

— Upytės Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyks penktadienį, rugsėjo 4 
dieną 8:00 vai. vak. Talman Hali, 4500 
So. Talman Avė. Visi nariai ir narės 
kviečiami dalyvauti šiame susirinki
me, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti ir išgirsite komisijų pranešimus. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Antanina Kalys, rast.

Poetui 
HENRIKUI RADAUSKUI 

staiga mirus, .
jo žmoną. Verą, brolį dr. Brunoną ir gimines 
nuoširdžiai užjaučia

J. ir A. AISČIAI
J. ANDRIUŠIS
V. ir M. JACKŪNAI
L. ir E. KAČINSKAI
D. ir G. KRIVICKAI
A. ir S. NILIŪNAI
N. ir B. PARAMSKA1
P. ir B. SKARDŽIAI 

STANKA 
TRUMPA 
ir J. VAIČIULAIČIAI 
ir R. VILIAMAI

Washington, D. C., Library of Congress

E. 
v;

V.

REMBe 7-8600 REpubnc 7-8601

Laidotuviy direktoriai:

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

TeL: 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

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

TURIME 
' KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. 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. RUDAUNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITeS naujienose
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RUDENS ŽENKLAI
Kad ruduo pareina, pirmą

jį duoda ženklą didžiosios plas 
takes ir blezdingos, iš anksto 
pradėjusios tolimą kelionę į pie
tus.

Vadinamos sienojų blezdingos 
1— “martynai”, jau užmiesčiuo
se rikiuojasi dideliais būriais 
ir intensyviai apmoko savo 
šiemetinius vaikus tolimo skri
dimo. Maždaug po savaitės jos 
jau pakils į dausas skristi į 
Centro Ameriką žiemos pra
leisti. Nors šiuo metu maisto 
paukščiams Viduriniuose Va
karuose yra iki sočiai, tačiau 
šie paukšteliai tebesivadovau- 
ja instinktais, įsigyvenusiais

dar ledų gadynėje, 
Chicagoje rugsėjo pradžia jau Į 
būdavo šalta.

Didelės elegantiškos juodos! 
ir oranžinės peteliškės — 1110- 
narkai iki Chicagos daugumas 
jau spėjo atskristi iš tolimos 
šiaurės, nuo pat Hudsono įlan-' 
kos ir turi nuskristi dar iki: 
Meksikos. Pavasarį skrisda-i 
mos į šiaurę jos visais pake
liais deda savo kiaušinius, o 
grįžtant atgal į pietus prie jų 
prisijungia jau paaugusios šie
metinės jaunos plaštakės, pa-

kuomet darbo unijų nariams; Unijiz- 
ino istorija ir filosofija; Unijų 
administracija ir kt.

Norintieji kursuose dalyvau
ti gali kreiptis į Stanley Rosen 
arba, William Adelman adre
su 10 N. La Salle St., Rm. 222, 
Chicago, Ill. 6C602 arba lelefo- 
nuoti 663 - 2623.

Brighton Parkas
DU SĖKMINGI PIKNIKAI 
Praeitą sekmadienį, rugpiū-

keisdamos žymią dalį nebega- 23 dieną Žagarės draugiško 
linčių dėl senatvės toliau skris- klubo piknikas buv. J. Liepos
Ii pernykščių monarkių.

ir 
ei-

HELP WANTED w MALE 
Darbininku Reikia

help Wantedmale

■ MAINTENANCE MAN
With knowledge of amonia, systems, electrical, plumbing 

and welding.

Experience preferred for a fine meat packing company, 
near loop location, steady, day work.

Call CA 6-6593
TED THOMAS

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar. -I, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALB 
Namai, Žema — Pardavimui

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
-teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių Šalis”, 5 veiksmų vaidini- 
inas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.
ž Anatolijaus Kairio trys knygos:
t VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri
nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl^ kaina 1.00 dol.

LAISVĖS MEDIS/ 4 v. istorinė pje
se. 120 psl., kaina 1.00 dol.
t- Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū- 
ha akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

n NAUJIENOS/
- 1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

APIE J. TIJŪNĄ 
IR NAUJIENAS

Su didžiausiu atsidėjimu 
malonumu skaičiau visus iš
lės p. Jono Tijūno įspūdžius iš 
kelionės po Europą. Su J. Ti
jūnu susipažinau Vokietijoje, 
Bavarijos palaimintame Seli- 
genstadto mieste. Jis buvo mū
sų stovyklos pašto viršininkas. 
Aš žinau, kad ir Lietuvoje p. 
Tijūnas ėjo aukštas pareigas 
pašto įstaigoje, bet nemaniau, 
kad jis yra toks geras žurnalis
tas.

Naujienų dienraštį aš skaitau 
nuo pat to laiko kai atvykau į 
Ameriką. Tai bus 20 metų su 
viršum. Buvo žmonių, kurie 
mane norėjo atkalbinėti nuo 
Naujienų skaitymo, jie bandė 
įtikinti, kad tai negeras laik
raštis. Tačiau jie manęs nepa
veikė. Na, o dabar, kai p. Ti
jūnas parvežė linksmą žinią iš 
Romos, kad ir ten aukšti Ro
mos Katalikų Bažnyčios atsto
vai labai palankiai atsiliepė 
apie Naujienas, tai aš jaučiuo
si, kad neklydau skaitydamas 
Naujienas.

šia proga ponams Tijūnams 
tariu širdingą ačiū.

i P. Galinauskas

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

HOME INSURANCE

CaH: Frank ZapoIIa 
8201% W. 95th St.

GA 4-8654

Universiteto kursai 
darbo unijų vadams

Illinojaus universitetas pra
neša, kad šį rudenį bus duoda
mas 8 savaičių kursas darbo 
unijii /vadams ir kitiems unijų 
nariams. Kursai prasidės spa
lio 5 d. ir bus duodami univer
siteto Chicago Circle Campus, 
prie Halsted, tarp Roosevelt 
ir Harrison gatvių. Jokio for
malaus išsimokslinimo nerei
kalaujama.

ši Chicagos Darbo švietimo 
Programa yra dalis suaugusių 
jų švietimo programos; ji tei
kia seriją kursų unijų vadams, 
rašoma pranešime spaudai. 
Kursu tarpe minimi tokie/kaip 
komunikacija ir kalba; Darbo 
įstatymai viešam tarnautojui; 
Darbo vertinimas; Ekonomika

darže ir Chicagos Lietuvių Su
valkiečių Draugijos piknikas 
O. Bruzgulienės darže gerai pa
vyko. Mat, pasitaikė diena la
bai graži; tai į abu piknikus 
svečių prisirinko beveik vieno
das skaičius ir piknikautojai 
vaikščiojo iš vieno pikniko į 
kitą, taip kad kiekviename 
žingsnyje teko susitikti daug 
pažįstamų, draugų bei organi
zacijų veikėjiį vyrų ir moterų. 
Žagariečiams grojo Tony Va
liūno orkestras. Svečiai links
minosi, šoko, vieni kitus vai
šino virtuvėje ir prie gėrimų 
baro, atrodė visi patenkinti, 
nes komisija buvo gerai iš an
ksto pasiruošusi. Gardžių val
gių, gėrimų užteko visiems. 
Didelė padėka priklauso svečių 
patarnautojams ir patarnauto
joms ir visiems kitiems, kurie 
taip puikiai pasidarbavo arba 
savo atsilankymu parėmė klu
bo veiklą. Bebaigiant pikniką 
komisija išdalino atsilankiu
siems daug gražių dovanėlių.

Be daugelio kitų pasitaikė 
proga susitikti ir nors trumpai 
pasikalbėti su jau seniai maty
ta ponia Petronėle Babinene, 
su kuria prieš kiek metų teko 
daug darbuotis Suvalkiečių 
draugijoje ir draugijos buvu
sio choro įvairių parengimų 
vaidinimuose. Petronėlė buvo 
gera, kukli vaidintoja, ji savo 
roles tiksliai atlikdavo, jos gra
ži elgsena scenoje bei aiškus 
visiems girdimas balsas paren
gimų svečiams labai patikdavo.

Suvalkiečių piknike šokiams 
grojo Jurgio Joniko orkestras 
ir čia atrodo piknikautojai bu
vo viskuo patenkinti. Gerame 
ūpe smagiai linksminosi, kaip 
būtų vienos didelės šeimos na
riai. Gražu kai matai visų lin
ksmus veidus, tai malonu su 
jais ilgiau pabuvoti ir drauge 
pasisvečiuoti. A. Jusas

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

50% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.

TRAINEES
are seeking ambitious, English

hre ana Casualty Company

"NAUJIENOSn KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

— Silvestras Zolpis, čikagie- 
šiams plačiai pažįstamas vei
kėjas guli Christ Community 
ligoninėje, 4440 West 95th St., 
kambarys 574. Galima lankyti 
nuo 2 iki 8 vai. vakaro. Gydy
tojai Zolpj tiria, "ar teks jį 
operuoti.. Ligonį prižiūri gyd. 
Bertašius.

WMM YOU BANK O* WOBK

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. 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

- 1 —
HIGH RATES PAID

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

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum 
1 year certificate

Passbooks

514%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
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, HJL 60636. TeL WA 5-9209 

< -

at-Brooklyn*, N. Y., zoologijos sodan 
vežtas šiaurės Afrikos laukinis ožys 
udadas nerimauja. Bešokinėdamas 
ant sieny, jis tikisi iššokti iš jam pa
skirtos vietos. Udadai lengvai šokinė
ja kalny uolomis. Jie pabėga nuo me
džiotoje ir labai lengvai pasprunka 
nuo plėšriyjy žvėrių. Jie turi stiprias 
kanopas ir gerai apskaičiuoja savo 

jėgas.

— Jau išėjo iš spaudos Juo- 
zės Vaičiūnienės didelė knyga 
“Tautinių šokių švenčių ta
kais”. Kaina $2.00. Galima 
gauti Naujienose. ’

— Kazys Mačiukas SLA vei
kėjas ir biznierius su žmona 
atostogauja Arkansas valstijo
je, Hot Springs apylinkėje. 
Apylinkės labai gražios, oras 
sveikas. Mačiukas ten susitin
ka daug lietuvių .

— Pedagoginiam Lituanisti
kos Institute mokslas pradeda
mas š. m. rugsėjo 19 d. Visi, 
studentai — senieji ir naujieji 
— prašomi susirinkti 9 vai. ry
to Jaunimo Centre, 203 kamb 
(5620 S. Claremont Ave., C.hj- 
cago, III.). Institutą lankyti jau 
yra užsirašę 32 nauji klausyto
jai.

— Gamta vilioja visus. Balfo 
Chicagos apskrities valdyba su 
skyrių atstovais tam tikslui 
rengia rudeninį pikniką, kuris 
įvyks rugsėjo !mėn. 6 d., Bučo 
darže, Willow ^Springs, Illinois. 
Maloniai prašomą visuomenę 
piknike gausiai dalyvauti. Sa
vo dalyvavimu paremsime Bal
fo veiklą ir ne vienam vargs
tančiam lietiniui nubrauksite 
graudžią ašars, ,

— Bail. Viktoras Petravičius 
atidarė meno studiją ir galeri
ją 7241 So.Claremont Avė. tel. 
776 - 3997. Į studiją priimami 
įvairaus amžiaus mokiniai.

— Ida ir Jonas Valauskai, 
Lemont, HLį veiklūs Vilniaus 
krašto lietuvių: ir kitose orga
nizacijose, išvyko vienam mė
nesiui atostogų į Floridos vals
tiją

— Stasys Trinka vėl atsiuntė 
Naujienoms, pluoštą’ atsimini
mų, kuriuose aprašomi Žemai
tijoje siautėję plėšikai Balsys ir 
Kazlauskas. S. Trinka tarnavo 
Lietuvos kriminalinėje polici
joje valdininku ir veikė nuo 
pat nepriklausomybės pra
džios. Dabar yra pensininkas. 
Aktyvus Krivūlės, Balfo ir ki
tose organizacijose.

— Back of the Yards organi
zacija, veikianti Čikagos lietu
viams gerai žinomoje Town of 
Lake apylinkėje, kuri kas me
tai suruošdavo plačiai išgarsin
tas muges bei karnavalus, yra 
pagal gautus skundus tyrinėja
ma teisingumo įstaigų dėl pi
niginių atskaitomybių' mokes
čių, pinigų panaudojimo as
meniniams reikalams per 
įsteigtus klubus ir kitus prasi
lenkimus su veikiančiais nuo
statais bei įstatymais. Organi
zaciją kadaise įsteigė kontra- 
versinė visuomeninio ir politi
nio gyvenimo figūra Saul A. 
Alinsky, kuris tebėra patikėti
niu. Tuo pat modeliu jis įstei
gė ir garsiąją The "Woodlawn 
Organization, kuri gavo iš fe
deralinės valdžios apie 1 mili
joną dolerių, bet daugumoje 
sunaudojo iššvaistydama blo- ; 
giems tikslams, kas buvo tiria
ma kongreso ir parama buvo 1 
nutraukta. Chicago Daily News : 
žiniomis, vykstant Romoje Ka- ' 
talikų Bažnyčios reformai, S. 
A. Alinsky buvo iškviestas į ]

We are seeking ambitious, English 
Speaking gentlemen to train, for a 
career in Land Sales. No experience 
is necessary, but a sincere love of na
ture and outdoor activities is an asset.
The prominent and respected firm of 
Boise Cascade Recreation Communi
ties is setting up a new Sales Division 
for the Chicago area, offering each 
trainee an opportunity to increase his 
income in pleasant surroundings. Our 
training program will also prepare 

you for your real estate license. 
Age is no factor.
Call Mr. JUNKER 

325-6800

BOISE CASCADE
RECREATION COMMUNITIES

Au Equal Opportunity Employer

FACTORY HELP
FUEL TIME ONLY

Paper converting experience helpful. 
Excellent Company benefits including 

Profit sharing.

FOIL LAMINATIONS
19 MORELAND, ADDISON

CALL
RAY ROLE

543-6433

DRILL PRESS

Full time.

2323 NORTH KNOX

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikta

SECRETARY
V^-NEED A LADY 

with good short-hand &. typing for 
export Dept Also- a lady for dic

taphone and., general office work.
.CALL 
379-1121

Ask for Mr. ZIVAD

Steady 5 days per week.

Apply in person.

71 E. MADISON

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

THRIFT HOUSE
OPERATED BY 

JUNIOR LEAGUE 
OF EVANSTON, INC.

511 MAIN STREET
Big fall opening Sept. 8th, 1970. 

Shop will carry a large selection of 
fall clothes for the entire family.

Open 10:00 A. M. to 4:30 |P. M. 
Tuesday thru Friday. 

Saturday 10:00 A M. to 1:00 P. M.

Milaną tikslu sustiprinti kata
likų unijas. Betgi tikroji vieš
nagės priežastis buvo derinti 
daromas reformas su būsima 
viešo gyvenimo pasauline kryp
timi, kurioje Alinsky yra ak
tyvus.

♦ Kviečiame tėvus registruoti 
savo vaikučius į Varnas Mon
tessori židinėlio lietuvišką kla
sę, kurioje mokslas prasidės š. 
m. rugsėjo 10 d. 9 vai. ryto. 
Registruotis nuo 9 iki 12 vai. 
tel. 776-6667 arba vakarais — 
PR 8-6514. (Pr).
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PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia l-TWl

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKLMUI 
BŪTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMU IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

3 BUTU MŪRAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3 miegami.

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., Įreng
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, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE
2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

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 
Parkp ^4? non

| PINIGU ARUODAS. $11,000 paja- 
mų. Gražus, Įspūdingas mūras. Kai
na $45.000.

SAVININKAS KITUR.. TJz $88,000 
atiduoda 8 apartamentų 14 metu 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 BUTU MŪRAS. Natria eazo 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

LAIKRODŽIAI- lit BRANGFNYBM
Pardavfmat ir Tataynuu 

2646 WEST 69th STREET 
T»L: REpublIe 7-1941

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
draudę, „veikia notariatas.

DAŽAU NAMUS 
E VIDAUS m LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage
ns, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd SL
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

S I U N TINI A I 
Į LIETUVĄ 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Jvairiv Pr>" 
kię. Automobiliai, Šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
b - , -

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

y T -F^-- Patogios išsimoko 
Ii™ sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 Sa. Kodzio Avo. PR 8-2233

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi aute motorai, stabdžiai, 

tune-vps Ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

SAVININKAS PARDUODA 8 kamb. 
10 m^tu mūro nama Brighton Parke. 
$32,000. Tel. 247-0973 po 6 vai. vak. 

arba savaitgaliais.

5 PO 4 IR i RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin, langai, šildymas eazu. gara
žas. Marauette Parke. $52.000.

APYNAUJTS 3 BUTU MŪRAS, ši
luma gazu. aliuminijaus langai, platus 
sklypas Gase Parke. $45.000.

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma cazu. Aliuminijaus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $21 000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauia šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 aukštu mūrinis 
garažas. Gerns pajamos. Marquette 
Parke <54 500

50 PŪDU BIZNIO SKLYPAS. Mar
auette Parko ribose. Labai prieinama 
kaina.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus Ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning } naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & 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 vamzdžiu? sutaisome arba 
naujus Įdedame.

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

Skambinkit

Jkalnavimai veltui, kreipUtėe bet kad*


