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Malaizia yra laikoma neutra
lia valstybe. Iki šiol Vietnamo 
karo reikalu Malaizijos pareigū
nai pareiškimų nedarydavo. Ra- 
zakas gali šią linią pakeisti.

mo Maskvoje dieną... Lengva jsi 
vaizduoti redaktorių paraudu
sius veidus). (E)

8 centų per valandą riba. Unija 
sako, kad per trejis metus jos 
nariai prarado 26 centus per 
valandą, nuolat kylant pragyve
nimo kainoms.

Filipiniečiai taip 
mėgsta šuns mėsą, kad ji yra 
brangesnė už jautieną ar kiau
lieną.
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♦ Britanija paragino savo 400 
piliečių, gyvenančių Jordane, 
skubiai išvažiuoti.

Lėktuvuose laikomi įkaitai ir 
Ameno viešbutyje apgyvendinti 
lėktuvų keleiviai kenčia nerimą. 
Amane vyksta šaudymas ir ke
leiviai tvirtina, kad dykumos ae
rodrome jie jaustųsi saugesni. 
Jordane, nežiūrint karaliaus Hu- 
ssėino draudimų ir partizanų va
dų pareiškimų, vyksta tikras ci
vilinis karas. Yra žinių, kad kai 
kurie Jordano karininkai jau ne
beklauso karaliaus ir jo vyriau
sybės. Jie medžioja atskirus 
partizanus, o didesnes jų sto
vyklas apšaudo iš stambiųjų 
ginklų.

Izraelyje pasigirdo balsų, kad 
reikėtų pulti ir okupuoti; visą 
Jordaną. Taip pareiškė buvęs 
aviacijos vadas ir transporto 
ministeris Ezer Weizman. Su
žinota, kad Irako kariuomenės 
daliniai, stovį Jordane, jau žy
giuoja sostinės Ammano link. 
Jordano karalystė yra didelia
me pavojuje. Jordano štabo vir
šininkas gen. Haditha griežto
mis bausmėmis grasindamas, 
įsakė kareiviams nebešaudyti į 
■partizanus. Pąhi§UF~įsakymą 
partizanams paskelbė jų-vadas 
Yasir Arafat, tačiau nei karei
viai nei partizanai savo vadų ne
beklauso.

Sakoma, kad ir Amerikos vy
riausybė apsvarstė karinio įsiki
šimo planus. Bijoma, kad bet 
kokia Amerikos intervencija 
Jordane reikštų mirties sprendi
mą visiems 280 keleivių, kurie 
atsidūrė Jordane su pagrobtais 
lėktuvais. Amerika pasiuntė į 
savo bazes Turkijoje šešis trans
porto lėktuvus, kurie išvežtų ke
leivius, jei partizanai juos išleis
tų. Blogiausia, kad šiuo metu 
Jordano vyriausybė yra bejėgė 
atsakyti į Amerikos reikalavi
mus ir priversti arabų partiza
nus paleisti įkaitus.

Amerika paskelbė, kad Izrae
lis galės gauti dar 18 Phantom 
lėktuvu.

WASHINGTONAS. — Sen. 
McCarthy ragina prezidentą Ni- 
xoną parduoti Izraeliui daugiau 
lėktuvų.

MASKVA__ - Naujas sovietų
enciklopedijos tomas turi ir Am- 
rikos astronautą Neil Armstron-

DETROITAS. -— Derybos tarp automobilių darbo unijos ir 
bendrovių vyksta sunkiai ir unijos vadai abejoja, -ar pavyks susi
tarti iki rugsėjo 14 d., kada vidurnaktį turi prasidėti streikas. 
Jis būtų tik dviejose įmonėse: 'General Motors ir Chrysler. Pasta
rasis pasirinktas todėl, kad metų pradžioje jis turėjo finansinių 
'sunkumų ir darbininkams lengviau būtų- jį paspausti. General 
Motors pasirinkta todėl, kad paskutinis unijos streikas buvo prieš 
Fordą. Dabar atėjusi eilė General Motors bendrovei.

Sovietų vyriau
sybė pranešė Amerikai, kad 
•Egiptas nepastatė prie Suezo 
naujų gynybos raketų, kaip 
tvirtina Izraelis, nutraukęs dėl 
to taikos derybas- Jungtinėse 
Tautose. Sovietai tvirtina, kad 
egiptiečiai tik pakeitė jau bu
vusių raketų vietas.

Laikraštis “Kresnąją Zvez- 
da”, leidžiamas sovietų gynybos 
ministerijos, irgi aiškina, kad 
Egiptas turi pilną teisę savo ra
ketų pozicijas kaitalioti, saugo
damas jas nuo Izraelio aviacijos 
puolimų.

“Pravda” vėl pakartojo kal
tinimus Izraeliui, kuris bandąs 
sabotuoti taikos pastangas.

Sovietų spauda nepritaria pa
lestiniečių arabų lėktuvų gro
bimams. “Tass” agentūra sa
ko, kad tokie pavojingi veiks
mai, kaip susisiekimo priemo
nių grobimas negali būti revoliu
ciniu išlaisvinimo organizacijų 
uždavinys. . '

MASKVA. — Didžioji Toglia
tti automobilių įmonė, kurią so
vietams padėjo pastatyti Itali
jos “Fiat” bendrovė, jau išleido 

r 

pirmuosius savo gaminius. Ta 
proga “Pravda” pirmame pus
lapyje paskelbė ilgą straipsnį ir 
kelias fotografijas. Dar šiais me
tais automobilių fabrikas žada 
pastatyti 20,000 vienetų. Vėliau 
kasmet bus pagaminama 60,000 
automobilių.

Togliatti įmonė kainavo apie 
445 milijonus dolerių. Statyba 
ilgiau užtruko, negu numatyta, 
dėl įvairių konstrukcijos proble
mų. Nedideli įmonės automo
biliai, vadinami oficialiai “eko
nomiškais automobiliais”, kai
nuos 5,500 rublių. Šie Fiato mo
deliai pavadinti ^žiguli” vardu, 
pagal kalnus, esančius netoli 
Togliatti miesto, prie Volgos 
upės.

Sovietų spaudoje 
pasikeitė tonas

Rugpjūčio 3 ir 6 d., vos savai
tę prieš sovietų-vak. vokiečių 
sutarties pasirašymą Maskvoje, 
Vilniaus “Tiesa” skelbė Tass- 
Eltos žinią “Reakcija kelia gal
vą”. Pranešta, kad Fed. Vokie
tijoje “vėl formuojasi milita
ristinių, neonacistinių ir ultra- 
reakcinių jėgų blokas”. Nurody
ta, kad Vak. Vokietijos reakcija 
grupuojasi apie Bavarijos so
cialistinės krikščionių Sąjungos 
“vadeivą” F. J. Straussą. Ke
liami įvairūs pavoj’ai. Rugpjūčio 
6 d. skelbta apie tai, kas finan
suoja revanšistų organizacijas. 
Tai paskutinės tokio pobūdžio, 
visą pokario metą nuolat karto
tos žinios. Dabar, sutartį su Bon- 
na pasirašius, aišku, nebetenka 
laukti šauksmų apie vak. vokie
čių “militarizmą, revanšistines 
nuotaikas” ir pan.' Tai' jau 25 
metų praeitis...

(Beje, visiškai įklimpo “Komj. 
Tiesa”, apie Vak. Vokietiją — 
niūrius kaltinimus — dėjusi so
vietų “Novosti” straipsnį rugpj. 
12 d., taigi, sutarties pasirašy-

FORT McPBJERSON. — Vie
nas Amerikos kariuomenės ser
žantas, kuris yra įveltas Song 
My kaimo žudynėse Vietname, 
traukia į teismo atsakomybę bu
vusį vyriausią kariuomenės va
dą Vietname, gen. Westmore- 
landą, kuris esąs atsakingas už 
viską, kas vyko Vietname jam 
vadovaujant JAV karinėms jė
goms. Seržanto Torres advoka
tai nurodo į Japonijos generolo 
Yamashita bylą. Jis po karo bu
vo nuteistas Amerikos karo teis
mo už japonų surengtas skerdy
nes Filipinuose II-jo Pasaulinio 
karo metu, nors pats generolas 
skerdynėse nedalyvavo.

SAN DIEGO. — Amerikie
čiai mažiau rūko cigarečių. Nuo 
1966 metų rūkančių skaičius nu-

šioje lentelėje matome, kaip didėjo Amerikos pašto patarnavimy kai
nos. Viršuje parodomas pirmos klasės paštas, apačioje — oro paš
tas. Manoma, kad nereikės ilgai laukti ir laišky persiuntimo kaina

Skirtumas tebėra ir algų pa
kėlimo reikalavimuose ir pasiū
lymuose. Unija siekia 12% per 
metus algų ir kitų priedų pakė 
limo. Algos pirmais metais pa
kiltų apie 1 dol. per valandą. 
Darbdaviai' siūlo 5% ir 26 cen
tų pakėlimą pirmais metais.

Fordo bendrovė paskelbė, kad 
jos mažieji automobiliai “Pin
to” kainuos 1,919 dol. Tai yra 
maždaug vokiečių “Volkswage- 
no” kaina ir apie 150 dol. ma
žesnė už General Motors mažuo
sius “Vega” automobilius. “Pin
to” yra'keturių cilinderių auto
mobilis, 75 arklio jėgų, keturių 
bėgių, 2,015 svarų svorio, dvie
jų durų. Jei kas norės didesnio, 
100 arklio jėgų motoro, turės 
primokėti 50 dol. Už automatinę 
transmisiją teks pridėti dar 175

Unijos vadai jau atsisakė 24 
savo reikalavimų. Didžiausias 
ginčas su darbdaviais liečia kai
nų kilimo priedus. Unija reika
lauja, kad kainoms Amerikoje 

daugiau lėšų skirta švietimui, kylant, automatiškai būtų kelia- 
negu'gynybai.

WEST POINT. — Geriausiais 
West Pointo karinės akademi
jos kariūnais išrinkti du neg
rai. Vienas savo klasėje pralen
kė 1,375 kariūnus.

ROMA. — Italų spaudoj daug

puolimą prieš demokratų parti
ją ir jos atstovus kongrese. Jie 
kaltinami neveiklumu ir vyriau
sybės projektų atmetimu.

Viceprezidentas Agnew, ste
bėtojų manymu, tapo svarbiau
siu ? vidurinės klasės amerikie
čių kalbėtoju. Jis savo kalbo
se puola liberalus, spaudą ir te
leviziją, pasisako už tvarką ir 
įstatymų gerbimą, už tradici
nių Amerikos vertybių išlaiky
mą. Respublikonai tikisi, kad 
jo kalbos padės įtikinti ameri
kiečius, kad respublikonų vy
riausybei reikia būtinai ir res
publikoniško kongreso. Ar tai 
jam pavyks padaryti, parodys 
ateitis.

♦ Šveicarijos vyriausybė pa
skelbė. kad jos keleiviniams lėk
tuvams uždrausta saugumo su
metimais skristi į Beirutą, Liba
ną. Britanijos draudimo bendro
vės paskelbė, kad jos padidins 
ąpdraudos premijas lėktuvams.

Kambodijos kariuomenė pa
siekė upės laivais Kompong 
Thorn miestą, kurį tris mėne
sius komunistai laikė apsupę.

♦ Pietų Vietname praėjusią 
savaitę žuvo 87 amerikiečiai ir 
323 buvo sužeisti, žuvusiu tar
pe yra ir 22, užsimušė helikop
terio katastrofoje.

Filipinams. gresia naujas 
uraganas “Georgija”.

♦ Jungtinių Tautų sekr. U 
Thantas pareiškė, kad jis dau
giau j sekretoriaus vietą nebe- 
kandidatuos, kai sueis jo ter
minas, 1971 gruodžio mėn.

♦ Danijos povandeninis lai
vas, kuris buvo laikomas dingu
siu, buvo pastebėtas audringoje 
jūroje sveikas, sugedo tik jo 
radijas..

♦ Tautinė Taikos Akcijos Ko
alicija skelbia, kad spalio 31 d. 
20 Amerikos miestų ruošiamos 
didelės demonstracijos prieš ka
rą Vietname.

♦ Amerikos vyriausybė bijo, 
kad arabai partizanai gali pa
leisti visus pagrobtus keleivius, 
tik pasilaikyti žydus, kurių dau
gumas Amerikos piliečiai.

Iš naujo prezidento 
siekia garantijų

SANTIAGO. — Čilės krikš
čionių demokratų partija, kuri 
stovi gerokai į kairę nuo tradi
cinio panašių partijų centro, at
metė dešiniųjų kandidato į pre
zidentus Alessandri pasiūlymą 
susiblokuoti parlamente ir ne
leisti socialisto Allende į prezi
dentūrą.

Krikščionių demokratų parti
jos vadbvybė siekia iš Allendes 
garantijų, kad jo “kelias į so
cializmą” nenuves Čilės į ko
munistinę diktatūrą. Garantijų 
siekiama spaudos laisvei, uni
versitetų nepriklausomumui. 
Taip, pat, krikščionys demokra
tai reikalauja palikti kariuome
nei laisvas rankas ir garantuoti, 
kad ateities rinkimai bus lais
vi, demokratiniai. Gavę tokias 
garantijas, krikščionys demo
kratai žada parlamente parem
ti socialistą Allendę, kurį remia 
ir Čilės komunistų partija.

gWASHINGTONAS. — Vakar viceprezidentas Agnew pra
dėjo važinėti po Ameriką. Jo kelionės tiesioginiai rišamos su kon
greso rinkimais, kurie įvyks lapkričio 3 d. Viceprezidentas vakar 
lankėsi Illinois sostinėje Springfielde, iš ten. išvyko į Casper, 
Wyoming. Viceprezidentas numato iki rinkimų aplankyti dau
gybę vietovių 35 valstijose. Visur jis sako kalbas, paremdamas 
respublikonų partijos kandidatus. Springfielde Agnew buvo kar
tu su savo žmona ir 14 metų dukterim Kim. Jį iš Washington© 
atlydėjo Illinois senatoriai Smith ir Percy, kongreso nariai Der- 
winski, Findley ir Michel. Savo kalboje jis parėmė senatorių 
Smith ir valstijos iždininko vieton kandidatuoj antįį Ędmund Ku- 
charskį.

Respublikonų partija siekia 
laimėti senate daugumą, nors 
tokio laimėjimo nesitiki blaiviau 
galvoj antieji respublikonai. Lai
mėti senate daugumą, respubli
konams reikia laimėti septynias 
naujas senato vietas. Tiek lai
mėti bus sunku, tačiau respubli
konų vyriausybė būtų patenkin
ta, jei laimėtų dvi-tris senato 
vietas. Praeities patyrimas pa
rodė, kad dabai svarbūs klausi
mai nesusilaukia senato prita
rimo. Vyriausybės pasiūlymai 
pralaimi .dviejų, trijų ar dau
giausia balsų skirtumu. Jei 
pavyktų laimėti tris vietas, pie
tinių demokratų padedama, vy
riausybė galėtų pravesti dau
giau savo projektų.,.

Paprastai valdančios partijos 
taktika kongreso rįnkimų kam
panijoje yra ginti vyriausybės 
atsiekimus ir projektus, ši vy-

mi ir darbininkų atlyginimai. 
Automobiliiį darbo linija tokį su
sitarimą turėjo nuo 1948 metų, 
tačiau 1967 metais tuometinis 
unijos vadas Walter Reuther 
nusileido darbdaviams ir atsisa
kė kainų kilimo punkto, sutik- 

rašoma apie savo žmona ir jos1 damas su darbdavių pasiūlyta 
meilužį nužudžiusi - markizą di 
Soncino, kuris vėliau pats nu
sižudė. Paaiškėjo, kad šis mi
lijonierius mokėdavo labai ma
žus pajamų mokesčius. Buvo 
rasti jo dienoraščiai ir fotogra
fijos, kurios rodo, kad marki
zas gyveno labai palaidą gyve
nimą ir pats samdydavo savo 
žmonai meilužius.

PNOM PENHAS: — Kambo
džoje buvo sušaudytas vieno ka
rinio. rajono viršininkas, kuris 
bendradarbiaudavęs su komu
nistais.

LONDONAS. — Britų dakta
rai, ieškodami didesnių uždar
bių, emigruoja į kitas šalis. Sa
koma, kad iš jaunų gydytojų vi
sas ketvirtadalis išvažiuoja, dau
giausia į Kanada.

MANILA

5/ 1st oz.;
10? eq. odd ozl

8? lst-oz.;
13? eo. add, oz.

JORDANE VIEŠPATAUJA ANARCHIJA L
Buvęs Izraelio ministeris ragina okupuoti visą Jordaną

AMANAS. — Palestinos laisvinimo organizacijos vadai pra
tęsė ultimatumo terminą ir trečiadienį pagrobtų lėktuvų, kaip 
buvo žadėję, nesusprogdino. Naujas terminas nustatytas šešta
dienį 9 vai. vakare. Trys lėktuvai su 280 keleivių būsią suprog- 
dinti, jei britai nepaleis suimtos lėktuvų grobikės Leilos Khaled, 
o vokiečiai ir šveicarai neatiduos savo.kalėjimuose laikomų 6 
nuteistų už ankstyvesnius lėktuvų pagrobimus arabų partizanų. 
Ultimatumo terminas atidėtas todėl, kad Raudonojo Kryžiaus at
stovas, kuris derisi dėl keleivių paleidimo, dėl kovų Amane nega
lėjo susitikti su partizanų vadais.

---------- --  . Library of Congress
. Periodical Division

ARABAIt-rtATE

Palestinos pabėgėliu organizaciją va
das Yasir Arafat, kurio klauso d augu 

ma arabv partizanę.

Būsimas premjeras 
apie Vietnamo karą

KUALA LUMPUR. — Malai
zijoje rugsėjo 21 dieną turi pa
sikeisti premjeras, nes dabarti
nis — Abdul Rahman išeina į 
pensiją. Jo vietą užims ligšio
linis vicepremjeras Abdul Ra
zak. Jis gali pakeisti ir ligšio
linę Malaizijos užsienio politi
ką. Spaudos konferencijoje Ra
zak' pareiškė, kad Amerika tu
rėtų išvežti savo kariuomenę iš 
Pietų Vietnamo.' To paties jis 
reikalauja Laose, Kambodijoje. 
Tos šalys turinčios pačios nu
statyti savo vidaus reikalų kryp-

milijonų, nors" gyventojų skai
čiui padidėjo per tą laiką 7.8 
mil. Iš viso cigaretes rūkyti me
tė 10 milijonų amerikiečių, ši
taip pranešė dr. Daniel Horn Rū
kymo ir Sveikatos konferenci
joje.

WASHINGTONAS. — Gele
žinkelio unija atidėjo streiką 
iki ateinančio antradienio. Ge
ležinkelio' darbininkai reikalau
ja algų pakėlimo, kad jos susi
lygintų su tymsterių unijos 
transporto darbininkų algomis.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
biudžete pirmą kartą istorijoje

fe

ra

vis vien važiuosiąs
SAIGONAS. — Pietų Vietna

mo viceprezidentas Ky, kuris yra 
pakviestas privačios amerikie
čių organizacijos atvykti į Ame
riką ir pasakyti čia kalbą,- pa
reiškė, kad jis galvoja važiuoti 
į Washingtona, nežiūrint spau
dimo, kad jis to nedarytų.,.

Ky pareiškė, kad jąm nerei
kia jokių oficialių Washington© 
priėmimų ar apsaugos. “Jie ne
nori, kad aš atvažiuočiau, bet 
aš važiuosiu. Niekas nekvietė ir 
viceprezidento Agnew į Vietna
mą, bet jis atvyko. Aš nevažiuo
ju lankyti karaliaus”, pareiškė 
piktas Ky, kurio vizito Wash
ingtone nepageidauja Amerikos 
vyriausybė.

Šalčiau žiūri j 
vedybas su negrais
PRINCETON AS. — Gallupo 

Viešosios opinijos tyrimo insti
tutas apklausinėjo amerikiečius, 
kaip jie žiūri '.į dviejų rasių as
menų vedybas; Nurodydamas, 
kad Amerikoje yra 15 valstijų, 
kurios draudžia tarprasines ve-. 
dybas, institutas klausė: “Ar 
pritari ar nepritari tokiems įs
tatymams?”

Atsakydami, ; 56 ? nuošimčiai 
amerikiečiųpareiškė,kad hepn- 
taria; O' 
nėse valstijose, kuriose' tarpra
sines vedybos yra draudžiamos, 
baltųjų amerikiečių' tarpe įtik 
38% 'nepritaria 'įstatymams, 
draudžianti ems vedybas su -neg
rais, o '56%'— pritaria.

Negrų tarpe iš; šešių vienas 
pritaria; įstatymams draudžian- 
tiems tarprasines vedybas, šiau
rinėse valstijose baltieji dar di
desniu nuošimčiu — 61% —gal
voja, kad tokie įstatymai ne
reikalingi. Katalikai ir žydai 
pasirodė liberalesni už protes
tantus, kurių didesnis nuošim
tis nepritaria tarprasinėms ve^ 
dyboms.

FIRST CLASS MAIL

AIR MAIL



SPORTO

Lifuanica — Futbolo klubas 
švenčia 20 m. sukaktuves

Savo dvidešimtmečio minėji
mą futbolininkai pradėjo rugp. 
6 d. rungtynėmis prieš New Yor- 
ko “Atletą”. Stiprus lietus ne
sulaikė nei žaidėj u nei “publikos, 
kad ir šlapioje aikštėje jauni7 
mas kovojo su pasiryžimu. Šį 
kartą jiems ypatingai buvo svar
bu laimėti, nes Dr. E. Ringus- 
paskyrė gražią pereinamą taurę, 
čikagiškiai sužaidė -ypatingai 
gerai. Jau nuo pradžios jie be 
pasigailėjimo užgulė priešo var
tus. Ilgai laukti nereikėjo ypa
tingai gerai žaidęs Julius Rin
gus pasiuntė sviedinį vidun ir 
veteranas H. Jenigas galva su
kirto į vartus.
* Po keliolikos minučių Ringus 
vėl pasiuntė į vartus sviedinį. 
Šūvis nesulaikomas ir rezulta
tas 2:0. Pirmo kėlinio pabaigo
je centro žaidėjas pasiunčia svie
dinį V. Pikšiui, kuris tampa tre
čio golo autorius.

Po tokios persvaros, antrame 
kėliny, mūsiškiai atleidžia spau
dimą įleidžiant pakaitus. Kėli
nio pabaigoje newyorkieciai įmu- 
ša pirmąjį ’golą. Jie bando -re
zultatą sušvelninti, tačiau pra
eiti nepavyksta ir baigiama re
zultatu 3:1. Po rungtynių spor
tininkai ir j ii svečiai buvo vai
šinami “Gintaro” svetainėje. 
Vakaras praėjo smagioje ir drau
giškoje nuotaikoje. Nuolatinis 
klubo rėmėjas J. Gaidelis įteikė 
newyorkieciams jo dovanotą 
taurę. Didžiausią staigmeną su
teikė patys newyorkieciai atvež-

dami “Lituanicos” vėliavą, ku
ri buvo pagaminta dar esant Vo
kietijoje. ši vėliava bus iška
binta Jąunimp Centre laike Li
tuanicos sukaktuvinės vakarie
nės. Vakarienė įvyks Jaunimo 
Centre rug. 12 d. 7 v. p. p.

Visi futbolo ir sporto mėgė
jai kviečiami šioje vakarienėje 
dalyvauti. Įėjimas tik 6 dol. as
meniui. Groja šniukšto orkes
tras.

Tai iki pasimatymo Eituani- 
cos parengime rugs. 12 d. Jauni
mo Centre. Bilietai gaunami 
klubo patalpose. Narys

ŠachnĮatininkai gėlyne
Per visą Darbo dienos savait

galį Marquette parką aplankė 
begalė žmonių. Bet daugiausia 
atsilankė paskutinę nepaprastai 
gražią ir šiltą dieną po didžiojo 
lietaus, taip tragiškai sunaiki
nusio geriausį šių metų Alvudo 
vakarojimą — kultūrinę popie
tę su meniška programą (ne
mokamų gražiu vaidinimu atvi
rame ore visiems parko lanky
tojams).

Parko svečių tarpe buvo daug 
šachmatininku. Staliukai ar len
tos išsidėstė nuo. Dariaus-Girė
no paminklo iki vakarinio par
ko galo, toli už golfo lauko, iki 
gražiojo gėlyno — rožių dar
želio, vakarinių teniso aikštelių, 
lankininkų šaudyklos. Įdomu, 
kad dauguma žaidėjų apleido 
sena, numintą ir nešvarią sura
kintų stalų vietą ir perėjo Ąl- 
vudo vakarojimų linkui ar kitur. 
Paskutinę dieną (pirmadienį)

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ

< KNYGŲ ISTORIJA
. Pirmajame tome yra "208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 

Abu tomai• minkštuose viršeliuose parduodami už $4.iX),
• o kietuose viršeliuose už $6.00.

Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illjiwis

Muziko Strolios atsiminimai
■■ ■ ‘r j • . - ■ - h

Jau galima įsigyti muzikę Juozo Strolios knygą i J 

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. ;, 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga. 5

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
uasiunčiant Money Orderį arba čekį tokių adresu.

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

« . * - - v

• . S ***■ -•»

ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam paisiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiemš, kurie baigia pamiršti komunis
tines klastas ir melus. 95 psl.

L. Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE. Būtina , 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juose daug pasakyta.

Dr. A. J.* Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašymai su iliustracijomis, 76 psl.

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJĄ JAV. Naudingos ir įdo- 
, inios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl.

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 pšl. . . |

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven- 
į tojams. 40 psL

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa ąrcheologįnė ir 
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža. 140 psl. ' ’

Šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 

. tus pinigini orderį.

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

So v iety Taškente yra gatvė, pavadinta buvusio Indijos premjero 
Šastri vardu. Dabar ten statomas Šastri paminklas, 17 pėdu aukš

čio. Prie jo dirba skulptorius Yakov šapiro.

teko, pastebėti eilę žaidėjų, ma
tytų ir iki šiol nematytų, lietu
viškai ir ne lietuviškai kalban
čių, nepaprastai gražiame šiuo 
metu rožių gėlyne, vakariniame 
parko gale, prie fontano ir ki
tur. Girdėjau, kad jų tarpe bu
vę net ekspertų ir meistrų kla
sės žaidėjų, kaip lietuviu, taip 
ir kitataučių. Kazys Toliūnas

DETROIT, MICH. ,
Jaunimo choras pradedą darbą

Po vasaros atostogų visi cho
ristai yra vėl kviečiami atnau
jinti savo registraciją 1970-71 
chorinio darbo metams, kurie 
pareikalaus nemažiau laiko ir 
darbo,, kad choras vis progresuo
tų. Visų choristų registracija 
bus ęųgsėjo įpėn. 27 d. sekma
dienį tuoj po lietuviškų pamaldų 
12'val. 30 inin. Šv. Petro para
pijos salėje, kurį yra bąžnyčips 
rūsyje. Ir nauji choristai, kurių 
balsai patikrinti ir yra priimti 
į chorą, taip pat privalo regis
truotis;

Be registracijos bus svarsto
mas gastrolių į New Yprką 
klausimas ir kiti chorinio dar
bo ir veiklos reikalai. Jonas Mar- 
šalkoyičius pademonstruos skai- 
drėmis įvairių ir įdomių sceni
nių vaizdų iš “Piršlybos Šąpna-' 
giųps” pastatymo, kur ’bus la
bai gera ir vienintelė proga už
sisakyti pageidaujamų spalvotų 
nuotraukų. Kadangi čia bus 
daug bendrų reikalų, surištų su 
“šilainės” tautinių šokių grupe, 
todėl ir šokėjai prašomi atsilan
kyti. Ir suinteresuoti tėvai yra 
maloniai kviečiami praleisti sek
madienio popietę su jaunimu.

šv. Petro bažnyčioje nuo rug
sėjo mėn. 27 dienos lietuviškos 
pamaldos kiekvieną sekmadienį 
bus 11 vai. 30 min. Todėl kam 
paranku, tas gali čia mišias iš
klausyti ir tuoj po mišių atlikti 
registraciją ir dalyvauti x bend
rame susirinkime, kuris yra la
bai svarbus ir choristams ir šo
kėjams ir tėvams. Esame dė
kingi šv. Petro parapijos admi
nistratoriui kun. Viktorui Kriš- 
čiūnevičiui, kad leido Jaunimo

chorui veltui naudotis parapijos 
sale repeticijoms, kurios numa
tytos kiekvieną sekmadienį 12 
vai. 30 min. tuoj po lietuviškų 
pamaldų. St. Sližys

Wiscontine pastatytas trumpesnis už 
kitus stulpas rado vietą ant kalnelio, 
kur io ilgis susilygino su kitąis tful- 

p«l». ’

GRAND RAPIDS, MICH.
? j

Grand Rapids lietuviškoji 
mokykla mokslo metus prade
da š. m., rugsėjo 13 d. 10 yaĮ. 
Šv. Petro ir Povilo parapijos 
mokykloje. Didžiai gerb. kleb. 
prel. "W. Jude leido mokyklą 
naudotis ir šiais mokslo metais 
nemokamai. Mokyklos vado
vybė ir tėvai nuoširdžiai dėko
ja prel. už tokią didelę paramą 
lietuviškam švietimui..

Šiais mokslp metais tėvų ko
miteto pakviestas ir sutiko va
dovauti mokyt. Pranas Turu ta, 
bendradarbiu mokytoju pa
kviestas ir sutiko mokyt; Vy
tautas Jonaitis, atsargine mok. 
Nijolė Girginaitė - Mahanienė.

Lietuviai, gyvenantieji Grand 
Rapids ir jo - ribose kviečiami 
atsiųsti savo vaikus į šią’nio- 
kyklą rugsėjo ”13 d. 10 vai. po 
lietuviškų pamaldų

Mbkįfklos Vadovybė

“DRAUGAS” IR
TĖVO NUŠOVIMAS

Katalikiškas’ dienraštis “Drau 
gas” šeštadienio literatūrinia
me priede karts nuo karto ski
ria vieną puslapį pavadintiems 
“spygliams dygliams3’, šį pus
lapi redaguoja Dr. S. A. Aliū- 
nas (Aloyzas Baronas).

šiame puslapyje dedami įvai 
rūs “pagnaibymai” vieno kito 
asmens, organizacijų ar šiaip 
gyvenime pasitaiką nuotykiai 
iy nuotykėlįai. Bet įęn pasitai
ko tokių “pagnąibymų”, kad 
net šiurpas nukręčią. Štai š. m. 
209 nr. įdėtas toks eilėraštukas. 
Atrodo, paties redaktoriaus 
Aloyzo Barono:.-

“Velniop visits mokslus, 
Kunigų pamokslus,
Kas iš prigimties protingas, 
Tam joks mokslas 

nereikalingas.
Įš tų mokslų jokia nauda, 
Genijai be mokslų išauga. —

Jei tėvas tavo laisvę varžo
- • diržu,

Ilgai nelauk, ųušaukl Nėr jokio 
pavojaus... ”

Toliau tame eilėraštyje po- 
stringuojama, U kad tėvą nušo
vus būsi herojus, teisinai pasi
gailės, mergiotės mylės ir 1.1.

Juk tokių ^atsitikimų, kad 
vaikas tėvą nušauna pasitaiko 
tik labai retais atsitikimais.

Nejaugi Baronas negalėjo 
Amerikos gyvenimo neigiamy- 
ihėmš pažymėti padoresnį išsi
reiškimą rasti?

Iš viso- keista ir -nesupranta
ma, kaip toks'-avigalviškai su
redaguotas eilėraštukas galėjo 
tilpti kunigų redaguojamame 
laikraštyje! Stasys Juškėnas

SKAITYK "NAUJIENAS” 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TĘISINGIAŲSIAS ŽINIAS

| INFLIACIJAI KYLANT 
NAMAI NEBEPĘĘKAMI

United States Savings <£ 
'Loan League patikrinusi namų 
I pirkimo rinką nustatė, kad 
kiekis tokių, kurie tarp 1963 ir 
1969 metų galėjo nusipirkti na 
mus, šiandien yra sumažėjęs 
per pusę. Rąžiau kaip ketvir
tadalis amerikiečių šeinių be- 
iiždirbo, kad galėjų įsigy ti nuo
savus namus praeitų metų pa
baigoje.

Lyga nustatė, kad 1963 me
lais dar 44 nuošimčiai ameri
kiečių šeinių galėjo pirktis na
mus. Jau 1965 metais, prieš tai 
kaip nionetąriniai suvaržymai 
sųparaližayo morgičaų rinką, 
pajėgiančių* pirkti namus nuo
šimtis nukrito iki 4Į%, gi 1969 
metų gale jau tik 22 nuošimčiai 
šeinių begalėjo patapti savų 
namų savininkais.

Tyrinėdama toliau Lyga nu
statė sekančias statistikas:

1965 metais 19.6 milijonų šei
mų gaudavo užtenkamai paja
mų fcąd galėtų finansuoti nau
jus namus konvencinėmis (pap 
rastomis) paskolomis. Tarp 
1955 ir 1965 metų mėnesinės iš
laidos tiek smarkiai pakilo, 
kad iš tų 19.6 iškrito apie 9 mi
lijonai, tai yra nebepajėgė nau
dotis tomis paskolomis, nors 
šeimų pajamų vidurkis iš $6,126 
1963 metais pakilo iki $8,785 
1969 metais.

Paprastomis paskolomis fi
nansuojant perkamų namų kai 
ha per tą laika iš $22,900 paki
lo iki $35,300. Finansuojant 
paskolomis per FHA (Federal 
Housing Administration) namų 
kainos ir $16,189 pakilo iki 
$21,036.

Imant pagrindu 1963 metų 
kainų indeksą, konvencialiai 
finansuojamų namų kainos pa 
kilo 54 nuošimčiais, kai šeimų 
pajamos vidutiniškai pakilo 
tik 43%.

labai geromis pasekmėmis.
Susirinkimui pasibaigus bu-Upytės Klubas

Po <
Upytės Klubas laikė savo susi
rinkimą rugsėjo 4 dieną Tal- 
man svetainėje. Narių atsilan-, . .
kė labai daug. Susirinkimą ati lės klube išbuvo pirmininku 10 

ir pasveikino Ona Condux. metų ir labai puikiai darbayo- 
Protokolą paskaitė Antuanete si klubo labui.

Vienos minulės atsisto-[gražioje nuotaikoje.

dvieju mėnesių atostogų vo vaišės ir pagerbti veikėjai
Stanislava ir Jonas Kiauniai jų 
50 metų šeimyninio gyvenimo 
sukakties proga. Kiaunė Upy- 1 _ _ • • • 1 -< /X

darė ir Vaišės praėjo
Kalys.
jimu buvo pagerbta mirusi na
rė Barbora Leonauskienė. Nau
ja narė įstojo į klubą’ Adeline 
Gedvill. Priimtas raportas dvie 
jų piknikų, kurie Įvyko: vienas 
birželio 28 d. Bruzgulienės so
de, antras rugpiūčio 30 d. bu
vusiame Liepos sode. Komisi
ja: K. Krikščiūnas ir A. M. Ra- 
džiukėnai perskaitė raportą su

Klubielis .

ĮNAUJIENAS]
NAUJIENAS

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knygą |
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS !

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00... ... .. , .. z .

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

site čekį arba Money Orderi tokiu adresu

N A U J I
1739 So. Halsted Street, Chicago, 60608

Whenb the last time -- 
you got goose bumps | 
when they played the 
Star Spangled Beumer?

It’s been a while, right?
Well, &en you’re like a 

lot of us.
It seems &at many of m 

are too grown-np to 
excited about things like the 
Star-Spanned Banner ajqr 
more.

One of the best ways to 

it deserves is to buy U. S.

pared to solve its pritblemv

of fte best ways to provide

Besides, it’s hard to really from state and local income 
feel patriotic when you taxes. And you don’t have
hear so much about how fins ' to pay Federal tar nrtfil yr^

But, of course, America 
still has a Bill of Rights.

ardof living.
And a free enterprise 

system that lets you hitch 
you? wagon to any star you- 
irant

And plenty of other things 
you can’t find anywhere 
else in diis world.

Know what? Lookmg at it 
that way, America deserves, 
a lot more credit than it’s

le Payroll Savings

Spangled

Take stock in America

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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Yra šalis, kur upės skaisčios teka 
ir žmonės lietuviai žemaitiškai šneka.

Ragų — sentimentalių, gražių 
ir tautiškai bei istoriškai pras
mingų esame turėję Lietuvos 
gintaro pajūryje, kaipantai Ven
tės Ragas, Melnės Ragas (Mel- 
neragė), o menkė (angliškai cod, 
vokiškai kalbeljau) buvo visoje 
Vakarų Lietuvoje populiariau
sia Baltijos jūros žuvis, kurią žy
deliai vienu arkliu kinkytais ve
žimėliais, apdžiovintą ir aprū
kytą, net karštomis vasaros die
nomis iš Palangos išvežiodavo 
po visą žemaičių žemę. Pušų 
medžiu skujos ir kunkorėžiai 
Kunigiškių miške ir kunigaikš
čio Oginskio parke buvo geriau
sia dezinfekcija menkėms išrū
kyti ir ilgesniam laikui nuo ge
dimo apsaugoti, bet anuomet ir 
žmones ir žydeliai nežinojo iš 
kur menkėse tos baltos kirmė
laitės atsiranda. Dėl to vietoje 
menkes apsaugoję nuo muselių, 
kad į menkes nepridėtų savo 
kiaušinių, jie įvažiuodami į mięs- 
telį ar kaimą kur pašalyje susto
ję kirmėlaites iš menkių kiek 
galėdami iškrapštydavo...

Prūsai sakydavo, “ko burs 
nežen — to nevalg”. žemaitis 
menkes iš senų senovės žino ir 
valgo jeib tik begauna kad ir 
kiek iškrapštytas.

Į Menkių Ragą — Cape Cod

šįkart traukė du instinktai. Vie
nas, tai tas sentimentas, kokį 
kiekvienas žemaitis pajunta 
menkės vardą išgirdęs, antras 
tas, kad ten pagaliau įsigijo sve
tingą, vaišingą ir ypatingai pa
togią vasarvietę seselė (pusse
serė) Emilija Petrulevičiutė 
Grušienė su savo vyru Stasiu 
Grušu, kurie per eilę metų — 
nuo atvykimo į šią šalį kaip “dy- 
pukai” gyveno Brocktone, Mass., 
ir- ten buvo sėkmingai įsikūrę, 
bet sulaukę pensijos (jis, ne ji!) 
amžiaus, Brocktone likvidavę sa
vo dvejus namus, įsigijo, Men
kių Rage, pasakyčiau, “mažuo
sius baltuosius rūmus” adresu 
85 Standish Way, West Yar
mouth, Mass. Atvažiavus ke
liu 3 nuo Bostono arba keliu 6 
nuo Providence ir pasiekus Hy
annis (žinote, ten kur netoliese 
yra garsioji Kennedžių gyven
vietė) sukti į Route 28 — visa 
kita aišku kaip ant delno.

Dėl ko apie tai rašau tik po 
Labor Day, kada atostogų se
zonas jau praėjęs? Viena dėlto, 
kad — patikėsite ar ne, neturė
jau laiko. Kita, kad nenorėjau, 
kad dar daugiau svečių užplūs
tų, nes ten per kiaurą vasarą 
abiejų tautybių svečių — lie
tuvių ir žemaičių buvo pilna. Bet

-

!
ių. Be kitko, italų spaudoje vaizdoje.
as i rodė žinutė, esą lietuviai gal net išmintinga 
arėjo kankinių vardo, bet įsi- liškai tai smūgis kartu ir sau 
;išę rusai. Organizacinis ko- 
nitelas, rūpinęsis koplyčios 
rengimu, nepateikė jokio ofi- 
•ialaus pareiškimo tuo reikalu 
nūsų visuomenei. Vysk. V. 
Jrizgys pareiškė nežinąs ar 
oks rusų įsikišimas buvo, o jei 
juvo, niekas nepaisė. Kaip ten 
lebūtų, koplyčia oficialiai ne
buvo pavadinta Lietuvos kan-

Politiškai paranku, ’ 
bet mora-

ir kenčiantiems. Tai medžiaga 
rašytojui Hochhutui. Gal dar 
ilgai nežinosime tikrųjų faktų, 
lėmusių koplyčios vardą, ta
čiau jų padariniai jau gerai ži
nomi. Jie paliko šešėlį, kuris 
eina vis ilgyn... (Pr. G.)

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašonie siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po Rukus...

S. Petersonienė

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

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

2. Vanda Franktenė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl-, $1,80.

x 4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUME DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato. Įdėtais viršeliais, gausiai- dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl. 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota daiL Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

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

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

NAUJIENOS,

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

Spausdiname šių metų rugpiūčio 27 d.; “Tėviškės Žiburiu” 
Įžangini, parašytą to savaitraščio redaktoriaus kun. Pr. Gaidos. 
Gausioje Amerikos marijonų, jėzuitų ir pranciškonų leidžiamo
je spaudoje Amerikos katalikai neras tų minčių, kurias dėsto 
Kanadoje leidžiamas katalikų savaitraštis. ' N. Red.

Marijos, kuri simboliškai būtų 
siejusi abi sostines — Vašing
toną ir Vilnių.4 Kai Romoje 
įrengta koplyčia buvo pavadin 
ta Gailestingosibs Marijos (Ma 
ter Misericordiae) vardu, vėl 
pakilo nepasitenkinimo banga, 
nes buvo žadėtas Lietuvos kan
kinių koplyčios vardas. Ir vie
nas, ■ ir kitas atvejis rodo, kad 
visuomenė į tuos dalykus jaut
riai reaguoja. Juk tai daugiau 
ar mažiau visuotinės reikšmės 
dalykai, išreiškią lietuvio* as
piracijas, į kurias statybų orga
nizatoriai turėtų atsižvelgti. 
Paprastai vardo parinkimas 
yra tam tikras1, sutarimas: Kai 
jis apima kiek galint platesnius 
sluogsnius, atsiranda mažiau 
nepasitenkinimo. Tokio platu
mo sunku pasiekti tada, kai 
vardą parenka vienas arba ke
li asmenys, nepaisydami visuo
menės nuotaikų.. Romos atve
ju betgi situacija buvo kitokia, 
šį kartą Lietuvos kankinių 
koplyčios vardas buvo beveik 
visiems priimtinas ir jau spau
doje išgarsintas. Deja, jis din 
go, (kai (priartėjo koplyčios 
šventinimo iškilmės.

Esame nekartą rašę apie lie
tuvių įžengimą Į didžiąsias 
šventoves — Vašingtone ir Ro
moje. Tai neabejotinai reikš
mingi žingsniai, kurie bylos 
apie lietuvius ilgus dešimtme
čius ir net šimtmečius. Turime 
galvoje meniškai įrengtas lie
tuviškas koplyčias Vašingtono 
šventovėje ir Romos šv. Petro 
bazilikoje. Kad jos yra garbin
gos lietuvių tautos liudininkės, 
niekas neginčija. Ginčai abiem 
atvejais iškilo dėl pavadinimo. 
Kai Vašingtono atveju buvo pa
rinktas Šiluvos Marijos vardas, 
kilo daug nepasitenkinimo, nes 
daug kas norėjo Aušros Vartų

dabarčiai, nes lietuvių kanki
nių buvo ir praeityje, kurią vai 
dė kunigaikščiai, •carai, kaize
riai, diktatoriai. -Kodėl tad 
staiga reikėjo atsisakyti Lietu
vos kankinių vardo? Sakoma, 
Šventinant bei dedikuojant 
koplyčią ar bažnyčią reikia ka
nonizuotų, t. y. oficialiai Ben
drijos pripažintų šventųjų var
dų. Lietuviai tokių kanonizuo
tų kankinių neturi, taigi, ir 
kankinių koplyčios pavadini
mas atpuolęs. Imant raidiškai,Įeinių vardu. Tai faktas, kurio 
galima ir taip aiškinti, bet šiuo pigi šiol niekas įtikinamai ne
metu, kai visoje krikščionijoje 
kovojama prieš raidę, siekiant 
išrvškinti dvasia, ši formalvbė 
nebėra įtikinanti. Juk kas ga
lėjo pasirūpinti Lietuvos kan
kinių pripažinimu — kanoni
zavimu, kai reikėjo eiti iš vie
no pavergimo i kitą? Ir pirmie 
ji krikščionys, kentėję perse
kiojimus, rūpinosi ne kanoni
zavimu, bet krikščionišku gy
venimu. Jų kankiniai pradėti 
garbinti žmonių savaime, dar 
prieš kanonizavimo proceso at
siradimą. Netenka abejoti, kad 
Lietuvos kankiniai yra išken
tėję nemažesnes kančias už sa
vo tikėjimą ir nusipelnę šventų 
jų garbę, nors oficialiai ir ne
pripažinti. Bendras, nevardi- 
nis atžymėjimas katalikybės 
centre — Romoje ir būtų buvęs 
tinkamas jų, tų nežinomųjų ti
kėjimo didvyrių pagerbimas.

roaaiškino. Dėlto liko šv. Petro 
bazilikoje Romoje neaiškus še-- 
šėlis, kuriame atsispindi Krem
liaus politika. Kas gi gali būti 
daugiau suinteresuotas sukliu
dyti Lietuvos kankinių pager
bimą. jeigu ne pats jų kankin
tojas? O gal Vatikanas? Anaip 
jtol! Jeigu jis leido įrengti kop
lyčią, jeigu patvirtino vaizdus, 
reiškiančius tikėjimo kovą Lie
tuvoje, reiškia jis yra tos pa
čios kovos už tikėjimą dalyvis. 
Jei betgi Vatikanas sutiko su 
Kremliaus spaudimu dėl var
do, atliko moralinės silpnybės 
aktą kenčiančios tautos aki-

įsai soundprooL
Sh« can’t come to you for the 

truth, but you can reach her. 
Ra4io Free Europe doe* get the 
Vuth through.
ttn to Radio Fru
lax 1988. ML Y8TOW.M.T.

Fvbi tahad at i puMc MTrict k 
•oopfbOA with The CovndL

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkr'e

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ

Tad neatrodo, kad religiniai 
motyvai būtų nulėmę Lietuvos 
kankinių vardo atsisakymą. 
Be to, juk negalima prileisti, 
kad mūsų vyskupai ir kiti dva
sininkai, rūpinęsi lietuvių kop
lyčios reikalais, būtų nesior- 
ientavę religiniuose vardo as
pektuose. Kad šuo kitur pakas
tas, matyti iš įvairių.aplinky-

i ,

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- . 
jos. Duoti dokumentuoti katalikišku, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60408.

ten niekuomet nėra per vėlu; 
ten ir lapkričio mėnesį šiltame 
Nantucket Sound įlankos van
denyje dar galima su malonumu 
maudytis!

Kalbant apie Menkių Ragą, 
primintina, kad jau 1602 metais 
šis Atlanto užvingis būtų tokį 
vardą gavęs, jei jo atradėjas 
būtų susipratęs. Rašoma, kad 
tais metais Bartholomew Gosn- 
old valtyje Čia jau plaukiojo ir 
stebėjosi “nepaprasta menkių 
(codfish) gausa”. Ta gausa be
veik nėra sumažėjusi nuo to lai
ko per ištisus 368 metus, turint 
galvoje kiek jų sportininkai žve
jai kasdien apie 5 valandą po
piet pagauna Chatham ir Well- 
flett pakrantėse. Norintieji 
menkių laimės išbandyti vasa
rotojai turi nuo Hyannis pava
žiuoti plentu 6 pora dešimtų my
lių link Provincetown.

Pirmasis baltaodis savo aki
mis šią menkių karalystę bus 
aplankęs 1004 metais islandie- 
tis vikingas Thorvaldas, kai jū
rų kelią į Vyno žemę (Vinlan- 
dą) 1000 metais praskynė Gren
landijos naujakurys vikingas 
Leifas Eriksonas. Ištirta, kad 
pirmieji britų kolonistai pilgri- 
mai prieš 350 metų, tai yra 1620 
metų rudenį atplaukdami į Ame
riką pirmiausiai pasiekė šį iš
kyšulį ir vietoje, kur šiandien 
yra .Provincetown, išmetę inka
rą išlipo į krantą, bet nutarė, 
kad šitokiame smėlyne kurti ko
loniją neapsimoka ir jų kapito
nas Myles Standish nusprendė 
ieškoti geresnės vietos ir išsi
kėlė už kokių 30 mylių vietoje, 
kuri greit pasidarė visam pa
sauliui žinoma, kaip Plymouth. 
Standish buvo pirmosios baltų
jų kolonijos Amerikoje karinis 
kapitonas. Jo vardu pavadin
ta graži West Yarmouth gatvė, 
kur nuo šios vasaros ypač gau
siai pradeda lankytis lietuviai 
“pilgrimai” vasarotojai.

Pirmasis “namas” Province
town buvo pastatytas tik 1746 
metais iš pajūriais surinkto su
dužusių laivų laužo. Dar 1748 
metais iProvincetowne gyveno 
tik dvi šeimos.

Pirmieji turistai vasarotojai

koplyčios

Tai apgailėtinas 
Lietuvos kankinių 
yra kartu ir visos tautos iškėli
mas, jos egzistencinės kovos ir 
tikėjimo vertybių pabrėžimas. 
Kankinių vardo parinkimas bu 
vo labai prasmingas, ypač šiuo 
metu, kai visa tauta yra kanki 
nė. Bet tas vardas tinka ne tik

reiškinys, 
iškėlimas

pradėjo j Cape Cod gausiau plūs
ti tik nuo 1922 metų, šiemet 
Cape Cod 16,400 akrų naciona
lizuotų parkų patogumais, spė
jama, pasinaudos arti 4 milijo
nai turistų!

Rago “sostinė” Provincetown 
yra pačiame tolimajame iškyšu
lio gale, šiandien tai nepapras
tai gyvas, margiausios publikos 
pilnas uostamiestis.

Provincetown dar tuo žymus, 
kad čia gyveno paskutinis gy
vas išlikęs šiaurės Ašigalio at- 
radėjas, 1909 metų Perry ekspe
dicijos narys ir dalyvis admiro
las Donald B. MacMillan, kurs 
šiomis dienomis mirė išgyvenęs 
95 metus amžiaus.

MacMillan, kilęs iš Worcester, 
Mass., dalyvaudamas Roberto E. 
Perry ekspedicijoje, šunų rogė
mis iš leduose palikto Roosevelt 
laivo gabeno maisto atsargas 
per Arktikos okeano ledynus aši
galio link 450 mylių einančiai 
ekspedicijai.

Dar iki ašigalio trūko 200 my
lių, kai 50 laipsnių žemiau nulio 
temperatūroje nušalęs abidvi 
kojas MacMillan buvo privers
tas grįžti ir Perry likęs vos su 
vienu padėjėju, keturiais eski
mais ir 40 geriausių šunų dar 
per 5 dienas tikslą pasiekė.

(b. d.) J. Pr.

.V Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

r Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
. / Ansambliai^ chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau- 

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų^
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 1 

čekį ar Money orderį tokių adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

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 apytinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais Tek 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

UNIVERSAL
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“Draugas” tiesos nepaslėps
Šią vasarą Romon važinėjusieji Amerikos lietuviai 

dar nebuvo griže iš transatlantinės savo kelionės, Naujie
nos, gavusios tikslių žinių apie. Vatikane buvusias nuę- 
taikas, parašė, kad patys aukščiausieji Lietuvių Koply
čios ruošėjai tiksliai neinformavo ne tik platesnės lietu
vių visuomenės, bet ir pačių aukotojų. .

Nedidelė suinteresuotųjų grupelė tvirtino, kad Nau
jienose skelbiamos žinios buvo netikslios; kad Vatikano 
bazilikos pogrindyje tikrai buvo Įrengta ir pašventinta 
Lietuvių Kankinių koplyčia, ir kad tai Lietuvių Kanki- 
nių koplyčiai reikia dar daugiau Amerikos lietuvių aukų. 
Buvo paneigtos’žinios, kad Sovietų Sąjunga galėjusi da
ryti bet koki spaudimą Į Vatikano sluoksnius dėl kanki 
nių koplyčios. Ir pasigyrė, kad jeigu ir būtų buvęs koks 
spaudimas, tai niekas Į tą spaudimą nekreipęs jokio 
dėmesio.

Šis klausimas buvo toks nemalonus, kad nueita prie 
kraštutinumo. Pradėta net pasakoti, kad apie lietuvius 
kankinius gali kalbėti tiktai tie žmonės, kurie tai koply
čiai davė aukų. Naujienos aukų kankinių koplyčiai nes- 
skyrė, todėl jos neturinčios jokios teisės apie šią koplyčią 
rašyti. Tai būtų labai siauras dienraščio paskirties su
pratimas. Mums atrodo, kad dienraštis ne tik turi teisę 
kelti bet kokius visuomeninio gyvenimo klausimus, bet 
tai yra pagrindinė dienraščio pareiga.

Įsivaizduokime, kas visuomeniniame lietuvių gyve
nime šiandien būtų, jeigu Naujienos nebūtų kėlusios svar 
besnių mūsų gyvenimo klausimų? Kas būtų katalikiška
me lietuvių gyvenime, jeigu Naujienos nebūtų davusios 
vietos. lietuviams katalikams skaudžioms savo proble
moms kelti? Kas darytųsi katalikiškame gyvenime, jei
gu iš kitur primesti lietuvių katalikų sukurtos spaudos 
kontroliuotojai žinotų, kad lietuviai skaudžios problemos 
niekur kitur negalės iškelti viešumon?' Ar kazimieri- 
nėms kapinėms lietuvių vardas būtų buvęs grąžintas, 
jeigu Naujienos šios problemos būtų nekėlusios? Spauda 
turi padėti spręsti kylančias visuomeninio gyvenimo 
problemas, tiksliai informuodama skaitytojus apie kas
dienini gyvenimą. Dabar susidaro Įspūdis, kad katali
kiškoji spauda yra specialiai leidžiama kylančioms pro
blemoms užgniaužti, skaitytojams žinių apie tas proble
mas neduoti, o dažnai tas žinias iškreiptu

Ghicagos lietuvių marijonų dienraštis kazimierinių 
kapinių problemą ignoravo, apie sklypų savininkų skun
dus nieko nespausdino, tarytum viskas kapinių adminis
tracijoje būtų buvę pavyzdinėje tvarkoje. Tiktai vėliau,

trims mėnesiams  ________  $5.90
vienam mėnesiui ________  $175

Kanadoje:
metams ______-__________$20.90
pusei metų ____________  $1130
vienam mėnesiui   $2.X)

Užsieniuose:
metams ________________ . $21.'X)
pusei metų __________  $11JO

.—vienam menesiui  $2^0

Naujienos einą kasdien, išskiriait 
sekmadienius. Laidžią Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago. 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-610).

Pinigus reikia siųsti pašto Money

P. STRAVINSKAS
1970.VIII.24 Naujienose pa

skelbtas Sauliaus šimoliūno 
straipsnis “Ateitininkų kongre
so temomis”, kur pažeriama eilė 
kaltinimų Katalikų Bažnyčiai ir 
ateitininkams.

Tie kaltinimai liečia ir mane, 
kaip kataliką ir ateitininką.

Todėl noriu čia į juos atsakyt, 
pagal principą “Audiatur et al
tera pars” (Tebūnie išklausyta 
ir antroji šalis”).

Pirmiausia trumpai pasisaky
siu dėl kaltinimų Katalikų Baž
nyčiai.

I. — Ar Bažnyčia iškreipė 
Kristaus mokslą?

S. š. teigia, kad Bažnyčia iš
kreipusi Kristaus mokslą, kaž
kokias “praeities socialines

kai susiorganizavę sklypų savininkai kelias koncesijas 
išplėšė, tai ir apie ŠĮ laimėjimą suktai informavo. Pana
šiai bandoma užgniaužti ir labai svarbias lietuvių katali
kų auklėjimo ir kalbos problemas. Bandyta panašiai pa
sielgti ir su Lietuvių Kankinių Koplyčia. Sakysime, kar
tosime, rašysime, kad bazilikoje yra Lietuvių Kanki
nių Koplyčia, tai žmonės ir turės tikėti. Pakartotinai 
tvirtinsime, kad sovietų valdžia jokios intervencijos dėl 
kankinių koplyčios nedarė, tai skaitytojai ir patikės, kad 
nedarė. O jeigu dar pridėsime, kad niekas nesužinos net 
ir tuo atveju, jeigu kokia intervencija ir buvo, tai niekas 
ir nebandys tiesos ieškoti. f

Tai labai atsilikusi pažiūra Į tikinčiuosius ir Į katali
kiškos spaudos skaitytojus. Praeito šimtmečio pabaigoje 
ir šio šimtmečio pradžioje, kai šliupas vedė ginčus su kun. 
Varnagiriu ir kun. Burba, tokia pažiūra dar galėjo būti 
suprantama. Šiandien jau labiausiai užkietėjusios da
vatkos skiria pelus nuo grūdų, o ką jau bekalbėti apie 
mokyklas lankiusį ir savarankiškai galvoti pramokusį 
tikintį lietuvį. Negaudamas informacijų katalikiškoje 
spaudoje, žinių jis ieško kitur. Jau ne nuo šiandien Ame
rikos lietuviai katalikai net katalikų bažnyčios žinių ieš
ko Naujienose, o ne misijonierių kontroliuojamoje spau
doje. Ne vienas nuoširdus katalikas yra pasakęs, . kad 
Naujienose galima rasti daugiau ir tikslesnių žinių iš ka
talikų gyvenimo, negu marijonų, jėzuitų ar net pranciš
konų spaudoje. Visa eilė katalikų veikėjų gali laisvai pa
sisakyti Naujienose, ko jie negali padaryti katalikiškoje 
spaudoje.

Mes ir šiandien kitoj šio laikraščio vietoj spaus
diname Kanados katalikų savaitraščio. “Tėviškė žiburiai” 
Įžanginį, kuris pavadintas “šešėlis bazilikoje”. Jį parašė 
pats savaitraščio redaktorius kun. Pr. Gaida. Skaityto
jas pamatys, kad “Tėviškės Žiburių” redaktoriaus nuo
monė apie Lietuvių Kankinių koplyčią visai kitokia, ne
gu Chicagos Draugą redaguojančių kunigų nuomonė. 
Kun. Gaida turi drąsos savo skaitytojus informuoti apie 
Vatikano nuotaikas ir tikslius faktus, tuo tarpu Draugo 
redaktoriai savo skaitytojus klaidina. Vakarykštis Drau
gas įdėjo kun. Gaidos paveikslą, kuriame Kanados sa
vaitraščio redaktorius kalbasi su atvykusiu klientu. Kun. 
Gaidos veidas Draugo skaitytojams būtų daug ryškesnis, 
jeigu jie drįstų savo skiltyse pakartoti jo įžanginį “šešė
lis bazilikoje”. Tada, žinoma, dar labiau paryškėtų ir 
kun. Prunskio veidas.

Įžvalgas” jvilkd,ma į “mitinį 
rūbą”. v

Tai tik plikas neigimas, nesu
tvirtintas jokiai įrodomaisiais 
faktais. Straipsiio autorius tu
ri įrodyti tai, ką jis teigia, nes 
tas, kas ką, teigia, turi ir savo 
teigimų Įrodymo pareigą arba 
įrodymo naštą (afffirmanti in- 
eumbit probatio). Taip lengvai 
švaistytis kaltinimais Bažnyčiai, 
kaltinti ją Kristaus mokslo iš
kreipimu, dargi-ne teologui, kaip 
matysime toliau, visai nesusi- 
pažinusiam su Bažnyčios skel
biamuoju mokslu, manding, yra
daugiau, negu neatsargu. Kai 
bus kaltintojo pateikti įrodymai, 
tai bus tada ir atsakymas iš es
mės.

II. — Ar Bažnyčia tarnauja 
galingiesiems?

S. š. teigia, kad taip, bet ir
gi nepateikia konkrečių įrody
mų. Tiesa, jis pastebi, kad ji, 
Bažnyčia (Vatikanas), “susidė
jo su Mussolini politika” ir daro 
užuominų, kad ji dabar suside
danti ir su “Stalino politika”, 
nes, girdi, Vatikanas norįs “bet 
kuria kaina” (sic!) prasiveržti 
į Rytų Europą, kurią jis net “ke
lis kartus yra išdavęs ir ten ne
žiūrėjęs masių, o tik valdan
čiųjų (atseit, bolševikų — P. 
Str.) užmačių”.

Tai labai žiaurūs ir katalikus 
sukrečią jų Motinos Bažnyčios 
kaltinimai, svarbiausia, netei
singi.

1) Ar Bažnyčia susidėjo su 
galingaisiais anksčiau, ypač vi
duramžiais ir dar pirmaisiais 
naujųjų amžių metais, kada ji tu
rėjo daugiau ar mažiau pasau
linės valdžios galią?

Tai platesnio nagrinėjimo 
klausimas, kurio čia neliesiu. 
Be to, būtų geriau, kad į jį at
sakytų ir dalyką paaiškintų ku
ris iš mūsų istorikų, ypač gi iš 
viduramžių specialistų.

Jei mūsų laikraščio bendra
darbis S. š. jaučiasi esąs kom
petentingas tam klausimui pa
aiškinti, tai kviečiu, j į kalbėti 
faktais, o ne nuogais teigimais.

2) Kaip Bažnyčia reagavo į 
klaidas, skelbiamas galingųjų ir 
mokslo vyrų šiais moderniai
siais laikais, nuo pereito šimt
mečio vidurio iki šiol?

a) Kas pirmasis pasmerkė ko
munizmą, kaip klaidingąjį moks
lą?

Tai popiežius Pijus IX savo 
enciklikoje “Qui pluribus” 1846, 
t. y. daugiau kaip prieš 120 me
tų. Jis ten pasmerkė komuniz
mą šiais žodžiais:.

“Mokslas, vadinamas komu
nizmu, radikališkai prieštarau
ja prigimtinei teisei. Jei šis 
mokslas būtų įgyvendintas, tai 
visa teisė, visos institucijos, vi
sa nuosavybė ir pati žmonių ben
druomenė pavirstų totališkais 
griuvėsiais”.

Tas pats Pijus IX 1864 enci
klikoje “Quanta eura” pasmer
kė svarbiausias ano meto tikėji
mo ir doros mokslo klaidas, 
įtraukdamas’ jas į Syllabus. Tų 
klaidų nurodyta net 80, pasmer
kiant irgi su krikščioniškuoju 
doros mokslu. nesiderinančias 
valstybės mokslo doktrinas ir 
su juo nesiderinančius režimus, 
nesilankstant galingiesiems ir 
nesiderinant prie jų.

b) Pijaus IX Įpėdinis Leonas 
XIII, kurį mielas Saulius šimo- 
liūnas taip suprofanavo, tiesiog 
išniekino savo straipsnyje, iš
rinktas popiežiumi 68 metų amž. 
ir popiežiavęs 25 metus,, paskel
bė net 86 enciklikas, kuriose ji
sai stebino visą pasaulį, netgi 
nekrikščioniškąjį, savo drąsa 
kovoje su klaidomis ir blogiu,’ 

kur jis bepasireikštų, sakyda
mas ir karaliams pamokslus. 
Stębino jisai visus ir savo di
džiai giliu bei plačiu protu, di
dele intelektualine jėga, kurią 
jis parodė, skelbdamas krikš
čioniškosios politikos principus, 
vystydamas, formuodamas krik
ščioniškąją valstybės doktriną, 
pritaikydamas krikščioniškąjį 
doros mokslą valstybės gyve
nimui. 1881 enciklikoje “Diu- 
turnum” jis aiškino valstybinės 
teisės filosofinius pagrindus, kal
bėdamas apie politinės valdžios 
kilmę ir esmę; 1885 enciklikoje 
‘Tmmortale Dei” jis aiškino 
Bažnyčios ir valstybės santy
kius; 1888 enc. “Libertas” jis 
dėstė piliečio laisvės principus;
1890 enc. “Sapientiae christia- 
nae” jis aiškino piliečio parei
gas; 1891 enc. “Graves de com- 
inuni” jis aiškino krikščionišką
ją demokratiją ir tais pačiais
1891 jis paskelbė plačiai visa
me pasaulyje nuskambėjusią, 
dar ir šiandien su didžiausiu 
dėmesiu visų valstybės vyrų, 
krikščionių ir nekrikščionių, 
skaitomą -bei studijuojamą bei 
praktikoje daugelyje kraštų tai
komą ’encikliką “Rerum nova- 
rum”, kur plačiai išdėstomi krik
ščioniškosios demokratijos prin
cipai ir doktrina. Tai tik kelios 
to didžiojo popiežiaus Leono 
XIII enciklikos, kuriose, kaip 
matome, drąsiai ir kūrybingai 
pasisakoma socialinio gyvenimo 
ir valstybės teisinės bei dorinės 
tvarkos klausimais.

Leonas XIII vienoje savo en
ciklikoje — tai 1878 <kQuod apos- 
tolici muneris”, paskelbtoje pir
maisiais jo pontifikato metais 
(pačioje pirmoje!) griežčiausiais, 
žodžiais pasmerkė ir komuniz
mą, kurį jis pavaizdavo, kaip 
“žudomąjį marą (“laetiferam” 
pestem), kuris slenka pačiais 
vidiniausiais žmonių bendruo
menės sąnariais ir ją pačią iš
stato didžiausiu pavojun (quae 
per artus intimos humanae so- 
cietatis sėrpit, eamque in ex
tremum discrimen adducit).
' Ir štai, šitą dvasios milžiną, 

didįjį popiežių, socialinį refor
matorių, kurio idėjų įtakoje 
šiandien kone visose laisvose pa
saulio valstybėse veikia krikš
čionių demokratų partijos (net
gi visai nekatalikiškose, o pro
testantiškose valstybėse, kaip 
pvz., Norvegijoje ir kitur>, mū
sų laikraščio bendradarbis S. ši- 
moliūnas visai nuvertina, suni
veliuoja, skelbia nieko nenuvei
kusiu, nieko nepadariusiu, netgi 
nieko doro ir nenorėjusiu pada
ryti (norėjusiu tik parodyti, jog 
“su valdančiųjų sluoksniu susi
dėjusi krikščionybė nėra tokia 
atžagareiviška”...). • Kaip gali
ma šitaip rašyti? Kaip galima 
taip nerimtai nagrinėti pasiim
tą rimtą dalyką ? Juk tai miru
siojo popiežiaus ir jo Bažnyčios 
profanacija, kartu ir visų ka
talikų Įžeidimas.

c) Leono XIH sostą Bažny
čioje perėmęs popiežius Pijus 
X, dabar jau ir šventuoju pa
skelbtas,' ne tik drąsiai kovojo 
su klaidomis, nesiderinančiais 
su krikščioniškuoju doros mok
slu režimais, bet siekė atnaujin
ti pasaulį Kristaus dvasioje. Jis 
metė šūkį: “Omnia instaurare 
in Christo!” (“Visa atnaujinti 
Kristuje!”). Tai šūkis, kurį pa
siėmė ir ateitininkai savo obal- 
siu.

O mūsų bendradarbis S. Š. to, 
deja, nežino. Jis savo straips
nyje skelbia, kad ateitininkai 
susiorganizavo Leono XIII obal- 
siu...

Tai, va, koks mano mielojo 
oponento Bažnyčios istorijos ir 
ateitininkų vadovaujamojo de
vizo pažinimas! Ir kaip galima 
su tokiu dalykų pažinimu išeiti 
į Bažnyčios ir ateitininkų kri
tiką ? Į (b. d.)

Ragina melžti
Rugpiūčio 4 d. Vilniuje įvyko 

okup. Lietuvos komunistų par
tijos Centro Komiteto plenumas 
_ 18-sis iš eilės. Kalbėta apie 
sovietų KP plenumo, liepos mėn., 
išdavas ir uždavinius. Praneši
mą padarė A. Sniečkus, vėl ska
tinęs smarkiau dirbti ypač že
mės ūkio srityje. Jis savo kal
boje (plg. “Tiesą”, rugp. 6) 
minėjo ir “nerimą keliančius fak
tus”, pvz., kad eilėje rajonų su
mažėjęs vidutinis pieno primel- 
žimas. Pasirodo, kad liepos-1 d. 
duomenimis, “pieno primelži- 
mas iš karvės palyginti su pra
ėjusiais metais sumažėjo 18-koje 
rajonų. Daugumoje rajonų ma
žiau pieno vidutiniškai per pa
tą buvo primelžiama ir liepos 
mėnesį”. A (E)

---Staiga mirus š. m. rugp. 
20 d. buvusiam 14 metų JAV 
Senato kapelionui, dr. Frederick 
Brown Harris, Lietuvos At
stovas ir p. O. Kajeckienė pa
reiškė užuojautą velionies žmo
nai ir artimosioms giminėms. 
Jie taip pat dalyvavo jo laido
tuvių pamaldose.

Velionis' buvo labai palankiai 
nusiteikęs Lietuvos atžvilgiu. 
Būdamas Senato kapelionu' jis 
padėdavo pravesti įnvokacijų 
reikalą Vasario 16 dienos proga 
JAV Senate.

— 1969 metais iš visų mirti
nų nelaimingų atsitikimų, okup. 
Lietuvoje, susijusių su elektros 
energija, 64 proc. Įvyko kolcho
zuose. (E)
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VINCAS ŽEMAITIS

PAVĖLUOTAS LIETUVOS 
KRIKŠTAS

3
. Galima sutikti, kad popiežius tam tik

rais sumetimais kaltindamas lietuvius ka
rais ir ragindamas krikštytis, galėjo pa
miršti : kas tuos karus sukūrė ir juos pa
laiko, galėjo pamiršti ir visus turimus 
duomenis apie Lietuvos valdovų nuošir
džias pastangas krikštytis ir kiek jie dėl to 
yra nukentėję ir kad nuo to, “krikšto ke
lio” raktai yra-popiežiaus rankose, bet dr. 
J. Jakštas, apie tai kalbėdamas, negalėjo 
pamiršti tuo reikalu daug aiškesnio krikšto 
recepto, kurį davė karaliui Gediminui vie
nuolis pranciškonas Mikalojus ir ką užra
šė Popiežiaus Jono XXII legatų — pasiunti 
nių pranešime 1324 m.: “o apaštališkasis 
viešpats yra taip toli, kad ankščiau, negu 
jis ateis jums Į pagalbą, jūs būsite visiškai 
ir ištisai sunaikintas”... (žr. “Gedimino 
laiškai”. ‘Vilnius 1966 m. psl. 141). Jis dėl 
krikšto patarė Gediminui kreiptis ne į Po
piežių, bet į galingą Vengrijos arba Bohe
mijos karalių.

Iš čia sektų išvada, kad pats Popiežius, 
siūlydamas Lietuvos valdovams krikštytis, 
to krikšto padėties viešpats nebuvo. . Ir 
sakysim, jei Gediminas būtų apsikrikšti
jęs, tai jį būtų ištikęs tas pats liūdnas li
kimas, kokį apturėjo karalius Mindaugas. 

Jo priešai privertė jį to krikšto viešai atsi
sakyti, jis tai padarė, bet liko ir toliau 
krikščionimi, dėl to jis buvo su sūnumis nu-1 
žudytas, ir po to jo priešų paskelbtas apos
tatu.

Kun. dr. Pr. Penkauskas (žr.: “Lietuvių 
tautos dvasia istorijos šviesoje’’ Kaunas 
1919 m. psl. 19) rašo: “Klaidinga reikia 
laikyti tą nuomonę, būk Mindaugas prieš 
mirsiant išsižadėjęs krikščionybės. Tai ne 
tiesa. Pirmasis Lietuvos karalius ir mirė 
krikščionimi. Tai patvirtina dar XVIII 
šimtui, matytas Aglonos bažnyčioje Latga
liuose (Mindaugas Aglonoje buvo nužudy
tas ) ^Mindaugo karsto akmuo su tam tikru 
parašu, liudijančiu jo ištikimybę krikščio
nybei, ir popiežiaus Klemento IV bulė, 
kurioje Mindaugaus vadinamas “garbin
gos atminties” valdovu. (Žr..: T. Narbutt, 
“Dzieje... Wilno Į847, t I ir K. Skirrtiunt 
Mindaugas Lietuvds Karalius). ,

Aiškumo (lėlei, kas yra tikrasis kaltinin
kas ne pavėluoto, bet sutrukdyto Lietuvos 
krikšto čia patiekiu keletą įdomesnių iš
traukų iš “Gedimino laiškų”, kurie turi 
ryšio su jo projektuotu krikštu.

(1322 m.) Ištrauka iš Gedimino laiško 
popiežiui Jonui XXII”. Tau seniai esame 
girdėję, kad visi krikščionių tikėjimo išpa
žinėjai turi paklusni tavo valiai bei tėviškai 
(globai) ir kad pdts katalikų tikėjimas yra 
tvarkomas Romos bažnyčios rūpesčiu. Tai 
ir yra priežastis, kad jūsų kilnybei šiuo 
laišku pareiškiame, jog mūsų pirmtakas 

karalius Mindaugas su visa savo karalyste 
buvo atsivertęs i Kristaus tikėjimą, bet dėl 
brolių iš teutonų namo mągistro (daromų) 
žiaurių nuoskaudų ir nesuskaičiuojamų iš
davysčių, jie visi nuo to tikėjimo atkrito; 
kaip tik dėl to ir mes, deja, ligi šios dienos 
esame priversti pasilikti savo senolių klai
doje”. .. (Čia laiške aprašo svarbesnes 
kryžiuočių padarytas nuoskaudas ir žudy
nes) .

“Mes su krikščionimis kariaujame ne 
dėl to, kad sunaikintume katalikų tikėji
mą, bet kad pasipriešintumėme mums 
(daromoms) skriaudoms, kaip tai daro 
krikščionių karaliai bei valdovai”...

“Apie visa tai, garbingasis tėve, ines 
rašome tuo tikslu, khd jūs žinotumėte, ko- 

i dėl mūsų senoliai mirė pagonybės ir neti
kėjimo klaidoje. O dabar, šventasis ir gar
bingasis tėve, labai prašome atkreipti sa
vo dėmesį į mūsų apverktiną būklę, nes 
mes, kaip ir kiti krikščionių karaliai, esa
me pasirengę visuošfe dalykuose jums pa
klusti ir priimti krikščionių tikėjimą, kad 
tik mūsų nevargintų ankščiau minėtieji 
kankintojai, būtent, minėtasis magistras 
ir broliai” |

Ištrauka iš Gedimino laiško 1323 m. 
sausio mėn. 25 d. Liubeko, Zundo, Breme
no, Magdeburgo, Kelno ir kilų miestų pi
liečiams. “Mes kviečiame vyskupus, kuni
gus, bet kokio ordino vienuolius, jei tik jų 
gyvenimas neydingas, koks tų, kurie sta
to vienuolynus, (bet) pasiima gerų žmo
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nių aukas, o paskui jas pardavinėja ir pri
renka (tokių) tą savo valstybę (“Jūs gi 
padarėte ją plėšikų landyne”) — (taigi) 
išskiriame tokius, nes jų draugystė mums 
nebus priimtina. Be to, kiekvienam geros 
valios žmogui atidarome (savo) kraštą, 
valdas ir (visą) karalystę”...

Ištrauka iš Gedimino laiško 1323 m. ge
gužės mėn. 26 d. “Gediminas, Dievo ma
lone, Lietuvių ir Rusų karalius, Žemgali- 
jos valdovas ir kunigaikštis, garbingiems 
Liubeko, Rostoko, Zundo Greifsvaldo, 
Sietino ir Gotlando gyventojams. “Iškil
mingai prižadame jums visiems, kad‘nu
statysime tokią tarpusavio taiką, apie ko
kią krikšdionys niekados nė negalvojo. 
Vyskupų, kunigų, domininkonų .ir pran
ciškonų ordino vienuolių tokių prisikvie
sime, kurių gyvenimas girtinas ir doras, 
(tačiau) nepageidaujame atėjimo tokių, 
kurie iš vienuolyno padaro plėšikų prie
globstį ir pardavinėja aukas, žalodami 
(savo) sielas, ir iš kur išeina mokyti plė
šikėliai ir (žmonės), kurie žudo dvasinin
kus; patariame kiekvienam valdovui pa
sisaugoti tokių vienuolių... Mūsų žemė ka
rališka malone yra laisva (nuo mokesčių), 
nuo muitų ir kelio prievolių visiems pirk
liams, riteriams, vasalams”...

Ištrauka iš 323 geg. mėn.’26 d. Gedimi
no laiško domininkonų ordino vienuoliams. 
“Mes esame pasirengę saugoti bažnyčios 
teissę^ gerbti dvasininkus ir plėsti Dievo 
U, 197Č

garbinimą... Pirmiau geležis pasikeis į 
vašką ir vanduo pavirs plienu, negu mes 
atšauksime mūsų ištartą žodį’’...

Čia duodama trumpa santrauka (su iš
traukomis) 1324 m. birž. mėn. 1 d. Popie
žiaus Jono XXII laiško Gediminui. Popie
žius drauge su kardinolais džiaugiasi ka
raliaus Gedimino dievobaimingumu, reiš
kiamu nusižeminimu ir pasiruošimu pri
imti krikštą, pakartoja visus Gedimino 
nusiskundimus, \kad “dėl mūsų mylimų 
sūnų, šventosios Marijos jeruzalimiškės 
teutonų ordino magistro ir brolių žiaurių ir 
priešiškų skriaudų nuo tikėjimo atsimetė 
tavo pirmtakas Mindaugas ir atkirto į se
nąją klaidą, kaip ir tau dėl to tenka ligi 
šios dienos, nors ir prieš savo valią, pa
silikti toje klaidoje”... reiškia pasitenki
nimą, kad karalius Gediminas , kaip rašo 
laiške, turi pas save dominikonų ir pran- 
čiškonų ordinų brolių”... jiems davęs pla
čią laisvę krikštyti, sakyti pamokslus ir 
atversti netikinčiuosius į visagalį Dievą ir 
Viešpatį”.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
NAUJIENA S*
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Jono Valaičio eilėmis parašy
ta knygelė, čia teikiamas išra
šas iš laiško, p. Mykolo Nagio 
rašyto knygelės autoriui:

“Gerbiamas Autoriau Jonai!
šį poezijos kūrinį perskaičiau. 

Jei turėčiau atvirai prisipažin
ti, tai sakyčiau, — jis man pati
ko. Kai kuriuos posmus skai
čiau keletą kartų ir žavėjaus
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dažau Speciali pegelba kolonu 

' (Arch Support*) ir L L
VaL: 9—4 ir 6—8. Seštadieiuais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St, Chicago, HL 60629 
Telefu PRospect 65084

DK. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGhON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid,: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

rirmad., Ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
aniraa., penKiadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad, tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA 
o.si OiKbbl 

lei.: UR 6-24U0
ėaL pa^al susitarimą; Putu., ketv. 

i? u, amracu, 1U—i, ir
sesuo. 10—2 vaL

Raz. GI 8-0873
DR. W. W EiSiN - E1SINAS 

AKUŠERIJA ik moterų liuos 
ginekologinė chirurgija 

'6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, sKamomti Ml 3-OUUl.

PERKRAUSTYMA1

Apdraustas perkriustymai 
iš įvairiu atstvmv. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Piaca 

TaL: F Rentier 8-1882

Jūs, Mielas Jonai, pastatėte 
savo kūriniu dirvonuojančioje 
mitologijoje puikų paminklėlį, 
kurio neišraus ir šiaurys vėjas, 
ir laiko užmarštis. Savo pos
mais Jūs įvedėte mus į gamtos 
prieglobstį, kur senovė moja al
kos kalnų viršūnėmis, o romu- 
vos ilsisi ąžuolų pavėsyje. Jūs 
savo Perkūno poema lyg įvadi
niu preliudu iškėlėte senovės lie
tuvių visatos sąrangos sampra
tą. Dabar aišku, kodėl mėnuliui 
tevalia džiaugtis savo tikrąja 
dukra žeme tik nakčia. Ką ran
dame toliau? Dievaitį Vaižgan
tą suviliojo melsvesnės už lino 
žiedą mergelės Gajutės akys. Di
delis turtas atiteko jų sūneliui 
Dailučiui: Lietuvos linai. Juos 
lietuvaitės verpė “rudenužio nak
telę ir plonas drobeles audė pa
vasario dienelėj”.' Kitur vėla 
bernužėlis,- “plakęs dalgį prie 
gubos”, patenka glėbin dievai
tės pirmosios Laumės, kai “de
besėlis dengė saulę be skubos:

juose aptiktais perlais ir gi 
rėliais.

Ši fotogrąfija paimta iš parodos apie "Moterį". Paroda vyksta Wa- 
shingtone, Snythsonian institute. Išstatyta 500 fotografijai apie mo- 

I - terš gyvenimą.

Sveikina
Jūsų1’

Parašas: M. Nagys.
Jono Valaičio eilėmis para

šytus Senovės Lietuvių Dievus 
galima gauti Naujienose. Kaina 
— -L25, minkšti viršeliai.

O S I R|
kių ;

Leidimu — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. ŠERĖNAS 
2047 W.’67th PL WAIbroolc 5-8063

^RADINSKAS

vr Jh JU 1 LN 1 1Y Ik A S 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

DR. A. JfNKINS 
GYUTTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
- OFISO VALANDOS:

Asdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vi 
Treč. ir šeštad. uždaryta

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telefu GArden 3-7278

Tol. ofiso: PR 8-7773; ret: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
C HI R U R G AS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtai, 5—8,

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

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
*1 "vidaus ligų spec.

2454 WEST 7,lst STREET 
VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12'vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR, FRANK PLECKAS
OPTOMETRiSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

> Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
‘‘contact lenses”

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEI8UTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

-VaL; 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 71st St. 
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek 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., antrai, trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šešta die
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

150 DOL. PIGIAU 
SPALVOTA TV — 

RADU AS - PATEFONAS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

Ir sužiro Laumės juosta, 
Ji čia pat arti, arti...
Akys raibsta — nuostabu: 
Dangiškai puiki gražuolė, 
Sužavėti jie abu.
Matė jis, kaip dangų klojo 
Septinspalviai kaspinai, 
Deimantai plaukų viliojo, 
Akys vergė amžinai.
Kas išreikšt turėtų viltį 
Meilę deivės ir žmogaus, 
Džiaugsmo kalną tektų pilti 
Ir tesėti lig dangaus.

Waukeganq policininkai 
nori 5 milijonų dolerių
Pašalintieji už streiką 54 po

licininkai apskundė teismui 
merą Robert Sabonjianą, Wau 

dar porą įstai 
i pusšešto mi-

tegano miestą į 
gų, reikalaudĮ 
Lijono dolerių,) 
milijonas būti^ 
tolių” padengi 
jonai pabaudoj

jiems 1967 metais duota fede- 
raline $927,000 pašalpa, skirta 
apmokyti amatų .Chicagos luš-Į 
nynų bedarbius. Liudininkai 
poliudiję Senato investigacijų^ 
komitetui, kad gaujų vadeivos! 
tuos pinigus išleido ginklams ir 
narkotikams pirkti.

Pasiaiškinti šaukiami gau-> 
jos vyriausieji vadai — Jeff 
Fort ir Edward jBey, abu po
licijos ieškomi ryšium su kal
tinimais dėl pasikėsinimų nu
žudyti. Taip pat šaukiamas 
kun. John Frey, pagarsėjusios 
Pirmosios presbiterijonų baž
nyčios, 6400 S. Kimbark Avė.,į 
klebonas, didelis gaujų užta
rėjas. Bey taip pat ieškomas 
ryšium su detektyvo James AP 
fano iš pasalų nužudymu.

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GfcLŪS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

^Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

I4IO So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Į. -

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

- - ■ • » • ■

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

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tek: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, ILL. 60629 ’’

Deja, juos ištiko Perkūno pa
vydo* ir keršto žaibai. Tik skai
drią naktį blyksi jų sūnelis Sie- 
tynėlis ir iš už debesų ieško že
mėje žuvusios savo motinėlės. 
Skyrium pateikiamoje Mildos 
poemoje išryškėja, kas nutiko 
žemėje, kai ši meilės Deivė už
miršo, kas esanti: užuot kitus 
mildžiusi, pati įsimylėjo į jau
nikaitį Kauni ir nuėjo žemiškais 
keliais. Dėl to žemė merdėjo:

“tikrųjų nuos- 
uui, o 4.5 mili- 
ir išlaidu atly

ginimui. Tie policininkai buvo 
pašalinti už tai, kad streikavo 
7 savaites, reikaiaudami teisės 
dėtis Į Cook apskrities polici
ninkų sąjungąt

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

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

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

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČL^USKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

“Vyrai senbernėjo, 
Tarsi nebyliai;

■ V . Jievos netekėjo — ■- 
Neminėk tu jai!
Nėr ir nėr vedybų —
Stebisi visi,
Neveikia piršlybos — 
žodžiai tik sausi”.

Skalbimo milteliai 
ateityje ’be fosforo

■ ■

Aplinkos kontrolės komisio- 
nieriaus Wallace Postono re
komendacija Chicagos miestas 
išleidžia potvarkį, kuriuo nuo 
ateinančio gruodžio 1 d. prade
damas mažinti ?j fosforo kiekis 
skalbimo milteliuose. Kanada 
tokią fosforo mažinimo pro
gramą-jau -pradėjo. Fosforas 
yra vienas’ rimčiausių vandens 
užteršimo kaltininkų, tą gali
ma esą" matyti iš viršum van
dens muilo putų Des Plaines 
upėje ir užpiiesčio kanaluose.

Visiškas "fosforo pašalinimas 
ar sumažinimas iki minimumo 
turės būti atlikas iki 1972 metų 
sausio 1 dienos. Iki to laiko in
dustrija turės pagaminti skal
bimo ir plovimo priemones be 
fosforo. . '

Venerinių ligų
_ * <-'v’ -į-

epidemiją Lenkijoj
Lenkijos oficiali statistiką 

rodo, kad praeitais metais bu
vo užregistruota 20,800 naujų 

•lytinėmis ligomis apsikrėtusių, 
jų tarpe 64 apsikrėtimai vaikų 
nuo 10 iki 14 metų tarpe. Dak
tarai prisibiją, kad venerinių 
ligų epidemija Lenkijoje daro
si nehesukontroliuojama. Per
nai apsikrėtimų būta 25% dau
giau kaip užpernai. Apie 200, 
000 asmenų per metus gauna 
gonorėją.

SKAITYK PATS IR FĄRAGING
/ KITUS SKAITYTI

N A Ų JIENA S

Susirinkimų ir parengimų

— Chicagos LietuvĮy Našliu, Naš- 
liukiy Draugiško Klubo eilinis susirin
kimas įvyks penktadienį; rugsėjo 11 
d., 8 vai. vak. Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St/ Visi nariai ir narės pra
šomi gausiai susirinkti; aptarsime klu
bo bėgančius reikalus. Po susirinkimo 
įvyks draugiškas pobūvis su vaišėmis.

' M. Urbelis, rast.

ei-
9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Ouf wildlife has no defense 
against the careless use of fire. 

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

adr the ashes, and drown 
them again. Crush all 

smokes dead out.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Del 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI Please! Only yon can 

prevent forest fires

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GENIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ZINIAS

WPlBBSfl

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG 4

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSBet deivės ir žmogaus meilę 
Perkūnas pakęsti negali;

“Ant Kaunių namelio - 
Debesis žemai. 
Jie čia būti gali, 
Tad nutrenks ūmar. 
Nududeno siaubas, 
Sviedęs du žaibu, 
Bet išliko saugūs 
Ir gyvi abu”.

Milda savo vyrą paverčia
niu, o pati bevaikių Urvakių 
trobelėj Žemaitijoje (Lieplau
kėj) slaptai pagimdo sūnų Vy
telį, būsimą didvyrį, kovotoją 
su kryžiuočiais, Kauno pilies gy
nėją. šios pilies gynyba baigia
ma taip:

“Broliai (kryžiuočiai) greit
/susmuko, 

Jiems tai staigmena.
Atgalios pasuko — 
Buvo jau gana. 
Grįžo ir lavonai 
Į savus namus 
Nemunu raudonu, 
Jau į amžinus”.

Atskirai išryškinamas puotų 
dievaitis Ragutis, pertvarkęs bi
čių šeimas, suburiant jas į ben
druomenes — spiečius, kad me
daus gamyba pakiltų. Iš me
daus išmokė žemaičius, gamin
ti midų, ir prigijo auksinis Ra
gučio midutis žemaičių vestu
vėse ir kunigaikščių puotose, 
geriamas iš ragų.

“Taip sutvarkius tat galiausiai 
Buitį bičių giminių, 
Kaups jos medų visos gausiai 
Savo labui ir žmonių.
Ir Ragutis ant kelmelio 
Sėdi rimtas ir smagus... 
Pro berželį jam už kelio 
šypsos mėlynas dangus”.

Ką gaujos vadai padarė 
su $927,000 gautų pinigų
Federalinė grafid jury Chi- 

cagoje pradeda tirti, ką Black
stone gaujos vadai padarė su

— Amerikos Lietuviu Piliečiu Pa-’ 
šalpos Klubas rengia smagų pikniką 
sekmadienį, rugsėjo 13 d., buvusiam 
Liepos sode. Bus skanių valgių, gar
džių gėrimų.; šokiams gros Antano 
Valiūno orkestras. Pradžia 12- vąl. 
dieną. Visi yra prašomi atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti. Kviečia

Komisija ir Valdyba

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvię 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVb 

t MAS DIENĄ 
' IR NAKTĮ

TURIME , 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

MARIJAI NAUJOKIENEI 
mirus,

Jos sūnų Petrą, jo šeimą bei kitus gimines 
nuoširdžiai užjaučiame

Sargent & Lundy Engineering 
bendradarbiai

1970 m. rugpiūčio mėn. 19 d. po sunkios ligos mirė mūsų myli
mas, dėdė

JUOZAS SRIUBAS
Buvo palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse 1970 m. rugpiūčio 

22 dieną.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie lankė serganti velionį ligo

ninėje, koplyčioje, siuntė gėles ir pareiškė užuojautą raštu bei žodžiu. 
’ Dėkojame kun. J. Pauperui už maldas koplyčioje ir ant kapų.

Dėkojame nešusiems karstą ir visiems, kurie nulydėjo velionį 
Į kapus.

Ypatingą padėką reiškiame p. p. Onai ir Juozui Lukams, kurie 
nuoširdžiai globėjo velioni ligoninėje.

Dėkojame Mažeika - Ėvans, koplyčios direktoriui už rūpestingą pa
tarnavimą liūdesio valandoje.

Ni liūdęs sūnėnas Balys Sriubas ir šeima. __

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-190?

STEP. C. LACK LR 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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIE*
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Kaip išsigimė geros 
. Welfare (gerovė) yra vienas 
populiariausiu ir daugiausiai 
kaštuojančiu dalykų Ameriko
je. Welfare pagal Webster j 
reiškia “geros savijautos arba 
būklės sąlyga”, “sveikatos, lai 
plės, turto sąlyga ir pan.; taip 
pat “gera nuotaika, medžiagi
nis gerbūvis, geras dalykas”. 
Ta prasme buvo Įsteigtas ir fe
deralinis Sveikatos, Švietimo ir 
^Gerovės. departamentas. s (He
alth,' Education and Welfare 
Department), visus gerus da

lykus sudedant Į vieną, siekiant 
įerovėš valstybės.
“ Kokie yra tų gerų norų re
zultatai ?
Ę Hooverio Karų, Revoliucijų 
ir Taikos Tyrinėjimų Instituto 
Stanforde bendradarbis Roger 
■Freeman pranešime Valdžios 
Tyrinėjimų Associacijai (GRA) 
išdėstė, kad nuo 1952 metų iš
laidos vidaus reikalams (do
mestic services) iš 37 nuošim
čių pakilo iki 66%; iš 145 bi
lijonų dolerių, skiriamų vidaus 
Reikalams 118 bilijonų išleidžia 
ina socialinei gerovei (social 
-welfare).
£ Nepaisant tokių irįilžiniškų 
Išlaidų, jų rezultatai yra tik 
peigiami. Kriminalas, paaug
lių piktadarystės ir visų rūšių 
socialinės blogybės daugėja 
pasibaisėtinais skaičiais, ne
paisant kad per tuos 17 metų 
federalinės, valstybinės ir mu
nicipalinės išlaidos kovai su 
^kriminalu ir tvarkos palaiky- 
fnui bei Įstatymų apsaugai pa
didėjo 338 nuošimčiais.

Šiandien kriminalistas 
iriais iš penkių atvejais 
niekuomet neareštuotas;
tuotaš kriminalistas penkiais 
iš šešių atvejų turi galimybę 
likti nesėdėjęs kalėjime; vie-

tik 
gau-

nuo

labdaros intencijos 
nas iš 39 kriminalistų patekę Į 
kalėjimą ten neilgai sėdi; 
55 nuošimčiai nuteistųjų 
na atsėdėti pilną terminą.

Viešosioms mokykloms
1952 metų išlaidos padidėjo 482 
nuošimčiais ir mokyklų šta 
(mokytojai) padaugėjo 172 
nuošimčiais, nors mokinių skai 
čius padaugėjo 78 nuošimčiais 
ir rodo tendenciją ne didėti, 
bet palaipsniui mažėti. i

“Kodėl asmuo, neturėdamas 
darbui gabumo ir noro, turėtų 
dirbti už algą, kai jis uždirbai 
ne daugiau, o dažnai net ma-j 
žiau negu išlaikomas iš Welfa-Į 
re?”, sako Mr. Freeman.

ADC (Aid for Dependent 
Children arba valdžios pilnai 
išlaikomų vaikų ,(ir jų moti
nų) kiekis iš 2 milijonų 1952j 
melais paaugo iki 7.5 milijonų 
šiemet ir jiems išmokėjimai 
(benefits) per tą laiką pakelti 
117 nuošimčiais.

HELP WANTEC — MALE HELP WANTED -- MALE 
Darbininku Reikia

Experienced^ in ARC Welding and Burning.
Steady wo •k. Shift hours. Fringe benefits 

Near North area.
Call MR. JOHNS

REAL ESTATE FOR SALI 
Namai, Žema — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Nan.^b Žemė — Pardavimui

šokis fotografijoje Smith- 
n Institute, Washingtone, kur 

vyksta paroda apie "Moterį".

MACHINE OPERATOR
TRAINEES

Will train men for positions as oper
ators in fabric roll processing. No 
experience necessary. Must be rel- 

liable ard steady.
Top pay. • 

Excellent benefits.
APPLY

JOANNA WESTERN MILLS

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinlnkig RaikU

IF YOU’RE
'-ABLE TO WORK A 
FEW EVES PER WEEK

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidente*

2212 W. Cermąk Road ' Chicago, III. Virginia 7-7747

re .*4 ai

ketu- 
lieka 
areš-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

HOME INSURANCE
Calh Frank Zapolla 
3208% W. 95th SL, 

GA 4-8654
Mj - "■■■ Hr- ana Casualty Compare

visus šaunamus ginklus 
avus visų žudynių ne 

Dinų galima sustabdyti. Praei
tais metais kas šešios dienos po 
vieną žmogų buvo negyvai už
mušta arba užspardyta. Peiliai 
pavartoti 158 žmonėms papiau

GINKLŲ IR ŽUDYNIŲ
STATISTIKA ČIKAGOJ j! Chicagoje 344 žmogžudys

tėms pavartoti rankiniai šau- 
Praeitais 1969 metais Chica- nami ginklai (revolveriai, pis- 

goje buvo nužudyta 715 zmo- > talietai), ir 57 žmogžudvstėms 
nių; šiemet iki rugpjūčio pa- §autuyaj 
baigos nužudyta jau 549 žmo- i 
nes, bet Chicagos policija spė-i 1968 metais (tik tų metų tu
ja, kad iki metų pabaigos tas rimą statistika) Chicagoje už
skaičius pakils iki 935...

“šiuo metu yra pats blogiau
sias laikas Chicagoje”, sako tų 
dalykų žinovai. “Per eilę pra
eitų metų žmogžudystės padau
gėja antrojoje mehj pusėje”. 
Didžioji nužudymų dauguma 
atliekama šaunamais ginklais.

1968 metų gegužės mėnesį 
buvo Įvesta šaunamų ginklų 
registracija. Nuo to laiko Chi
cagoje užregistruota 410,704 
šaunamų ginklų, o kitus 25,246 
šaunamus ginklus, panaudotus 
kriminalui, policija kas mėne
si sukonfiskovo ir sunaikino. 
Tačiau, nepaisant kad policija 
kas mėnesi sukonfiskuoja ir 
sunaikina vidutiniškai po 1,000 
šaudyklių, jų kiekis ir skaičius 
Chicagoje atrodo neribotas.

Vyr. detektyvas Michael Spi- 
otto aiškina sekančiai:

“1965 metais apie milijonas 
rankinių šaunamų ginklų buvo 
parduota šiame krašte, o 1968 
metais jau buvo parduota apie 
pustrečio milijono. Daugiau 
šaunamų Įrankių, daugiau 
žmogžudysčių”.

Bet ne vien šaunamais gink
lais žmonės žudomi. Reiškia

■mušta 348 juodžiai, iš jų patys 
juodžiai užmušė 343. Iš 90 juo
dųjų moterų 86 atvejais žudikės 
buvo juodukės moterys.

Baltųjų žmonių tais metais 
užmušta 95; iš jų kiti baltieji 
užmušė 52. Baltųjų moterų 
užmušta 44, iš jų 27 atvejais 
žudikėmis apkaltintos baltosios 
moterys. . '

2141 So. Jefferson

MECHANICS
Immediate openings exist for men 
experienced in repair of heavy duty 
over-the-road trucks. Will work with 
transmissions, axles, brakes, front 

ends and electrical systems.
We offer journeyman wages, excellent 
working conditions and atractive 
fringe benefits. To arrange an inter
view, call: (312) 333-8700 or apply at: 

CHICAGO KENWORTH 
2120 W. 167th ST. 

MARKHAM, ILL. 60426 
An Equal Opportunity Employer

WE CAN
Show you how to turn 

them into additional 
family income.

CALL MISS LIND

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOT ARIAT AS

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

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir {rengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

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

lietiniai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

FULL TIME 
for interesting .work in a Men’s 
Hair Treatment Salon. Must be. 
neat & well groomed. Age is no 
barier. Excellent working con

ditions.
Apply in person after 11 A. M. 

THE THOMAS CO. 
3166 N. LINCOLN AVE.

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

BUSINESS CHANCES 
■Biznio Progos

TWIN LAKES. Wisconsin, geroje apy
linkėje, prie Legion Drive, netoli baž
nyčios parduodamas Įrengtas restora
nas — valgykla ir butas. Yra leidi
mas alui pardavinėti. Didelė parki- 
nimo vieta. Savininkė Mrs. Linkus 
duos morgičiu. Parduoda dėl silpnė- 

jančios sveikatos.
Telefonuoti ,312 >— 737-8741

SWITCHBOARD OPERATOR 
Experienced

Ask for Mr. NATT.

PARK RIDGE HOTEL 
825-1161; ‘

A. G. AUTO REBUILDERS
ČIA AUTOMOBILLAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamas. Darbo valandos nuo 8 vai. ryto iki 5:30 
vaL vakaro, šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12:30 vai. p. p.

Savininkas lietuvis.

ČIKAGOJE, 3518-24 West 63rd ST. TEL. 776-5888

— Advokatė Stella Striko- 
liūtė, kuri tarnauja valstybės 
departamente šiemet atostogas 
turėjo Oklahomos valstijoje. 
Paprastai ji savo atostogas pra
leisdavo Europoje arba Azijo
je. Sako, atsibodę trankytis po 
pasauli, tuo tarpu daugiau nu
vargsta kelionėje, sako ji.

— A. Rūgytė, Dr. V. šaulys, J. 
Šlajus, I. Krapauskienė, P. Nor
vilą, S. Petersonienė ir E. Šaulie
nė yra Švėkšnos dr-jos valdybos 
pareigūnai. Ta nesenai Įsistei
gusi draugija yra numačiusi 
dalyvauti Čikagos Lietuvių Ta
rybos ir kituose bendruose dar 
buose. ŠĮ sekmadieni, rugsėjo 
13 d. draugija ruošia viešą ge
gužinę Tėvu Marijonų soduose, 
Clarendon Hills.

‘SECRETARY
Legal typing, shorthand. Lite 
dictaphone. Salary commensu
rate with experience and ability. 

Reply:
DE 2-6454 ANNE.

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

SAVININKAS PARDUODA 1% aukš
to 5 ir 4 kambariu mūro namą su ga- $44.090 
/ ražu Marauette Parke. 

Tel. GR 6-3067.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
: COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
! (Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
250T W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Walcted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 _

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
L :.............   -..................  f

HIGH RATES PAID QUARTERLY

— Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejuje ši sekmadienį, rug
sėjo 13d. 4:30 — 7:00 v. v. bus 
tarptautinio vyno ragavimo 
vakaras. Ragavimo programą 
praves Edward Robert Brooks 
ir Maurice L. Ross, Jr. Bus vy
no iš 13 valstybių. Įėjimo auka 
$5.00 asm. Pelnas eis muziejaus 
statybos fondui.

— Dail. Magdalena Stankū
nienė rašo iš Japonijos, jog yra 
daug ką pamatyti, bet mažai 
ką valgyti, daug dirbti. “Ry
toj važiuoju Į Niko, kitą dien- 
ną Į Kyoto ir Osaką.. Aplanky
siu Expo — 70”, sako ji. Be to, 
jai patiko japonai ir gera tvar
ka.

Passbooks
5%% 

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum 
Savings Insured to $20,000. —

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

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Highest reserves.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

- --------------------------- ------------ — ..----------- - --... -- - —

— Kazys Kaknevičius, Toron 
to, Ont. Canada yra Carling 
Brewing Co darbininkų unijos 
prezidentas. Jis padėjo daug 
pastangų, kol dirbantiesiems 
iškovojo gerus atlyginimus ir 
kitokius priedus. Sunkiuose 
darbo ir atlyginimo disputuo
se. ši unija išstojo iš tarptauti
nės sąjungos ir tapo nepriklau- 
soma.
I
I — Alsi. Frank Savickas (D — 
27) kandidatas Į Illinois sena
torius, dalyvauja savo apylin
kės piliečių organizacijose, su
eigose ir šventėse, taip pat yra 
aktyvus jaunimo sambūriuose. 
Praeitą savaitę jis Įteikė atžy-

mėjimus ir trofėjus Garfield 
Ridge apylinkės jaunuoliams, 
laimėjusiems teniso varŽĄ’bas. 
Tarpe 8 laimėtojų yra Debbie 
Klimaitė. Rungtynėse dalyva
vo 75 jaunuoliai. Pagal šios 
apylinkės, organizacijos pavyz
di yra . Įsteigta Frontiersmen 
Freedom federącija, kuri ap
jungs Įvairių miesto apylinkių 
patriotinį jaunimą darbui, to
bulėjimui ir žaidimams.

— Sol. Stasys Baras atliks 
meninę programą Kalifornijos 
lietuvių dienoje, rugsėjo 27 d. 
šv. Kazimiero parapijos patal
pose, Los Angeles mieste. Ren
gia LB Vakarų apygarda ir vie
tos apylinkių valdybos.

— Muziko Antano Nako pia
nino (studiją lanko nemažas 
skaičius mokinių Įvairaus am
žiaus. Po atostogų jis su savo 
mokiniais jau pradėjo darbą. 
Yra laisvų vietų. Norintieji 
mokytis skambinti pianinu ga
li dabar užsiregistruoti.

— Dr. J. Bilėnas su žmona 
(Kearny, N. J.> grižo iš Euro
pos, . kur lankėsi Vokietijoje, 
Prancūzijoje ir Islandijoje. Pa
ryžiuje skaitė paskaitą šilumos 
mainų ketvirtoje tarptautinėje 
konferencijoje, Į kurios pro
gramą buvo Įtraukti du straips 
niai iš Lietuvos. Tų straipsnių 
autoriai yra Lietuvos Mokslų 
Akadaemijos viceprezidentas 
A. Žukauskas, A. šlaučiauskas 
ir J. Stasiulevičius. Susitiki
mas su prof. A. Žukausku buvo 
ypatingai Įdomus.

WAITRESS WANTED
Excellent salary & working 

conditions. Good tips, 
5—6 day week. Good transp

Call- 
BO 8-5672

LAIKRODŽIAI IR BRANO^MYRtS
■ PirdrvfinM Ir T*J«vm**
Wi WIST STREET .

T»l.t REDUbllc 7-mi

KAIP PIRKTI GERĄ NAMĄ?
PAŽIŪRĖKITE. 2 butu 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 pataloa. gera gatvė Marquette 
Parke. 643,000.

PINIGU ARUODAS. $11.000 paja- 
miŲ Gražus, įspūdingas mūras. Kai
na $45.000.

SAVININKAS KITUR. Už $88.000 
atiduoda 8 apartamentu 14 metu mū
ra prie Evergreen Plaza. $14,000 pa
jamų.

PAŽIBA. . 5 butn žaliam
Marauetfe Parke. Teiraukitės asme
niškai. Bus gaila nenupirkus to pui
kaus namo.

4 BUTU MŪRAS. Nania sazo šili
ma. šviesūs erdvūs kambariai, mūro 

gera vieta. Po derybų — 
: /.z

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

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

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus Visur. 
Parūniname naskola. visokeriopa ap- 
drauda, veikia notamtai '.. ’ ;

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— FRIDAY, SEPTEMBER 11, 1970

SECRETARY
TO GENERAL MANAGER

Duties include, general office, typing
& filing. Parking available. Profit 

sharing and fringe benefits.
Near Loop location.

421-3410

DAŽAU NAMUS 
E VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

REAL ESTATE AND BUILDERS 
26J5R WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

SWITCHBOARD OPERATOR 
WE .WILL TRAIN 

5 day week. 37% hours. 
Air-conditioned office.

CARMAN-CONLEY INC. 
4321 W. 32nd STREET 
MRS. DIANE KERNS 

376-7777

SECRETARY & TYPIST

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.
General Office Experienced. Good Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Starting Salary, Vacations, Major Me-J ♦ _ V — • -- - - - —_  __ ___ __ __  __• dical paid by company.

- CALL KE 6-7700 
INTERSTATE BRAND CORP.

40 E. Garfield Blvd.
An Equal Opportunity Employer

GENERAL OFFICE
Worlds largest brokerage firm has im
mediate opening for varied clerical 
duties. Some typing necessary. Gene
rous benefits, profit sharing, paid va

cation. hospitalization. Call 
Mr. HALEY for anpt. 786-8370 

MERRILL LYNCH PIERCE
FENNER & SMITH - 

350 N. MICHIGAN AVE.

FOR GENERAL OFFICE WORK
Typing required. Hours 9—5. Small 

pleasant 2 girl office.
Loop Location. 

Call for Anoointment 
726-5284

♦ Tauragės Klubas kviečia vi
sus atsilankyti i rengiamą links
mą gegužinę rugsėjo 13 d. 12 v. 
popiet O. Bruzgulienės sode, 
8274 So. Kean Ave. (šokiams 
gros K. Ramanausko orkestras.

(Pr).

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ BU
TAS geroje Bridgeport© apylinkėje.

Teirautis teL FR 6-6436

PATS IRSKAITYK PARAGING

KITUS

NAUJIENAS

IŠNUOMOJAMAS DIDELIS IR SAU
LĖTAS KAMBARYS su visais patogu
mais naujame name blaiviam vyres
nio amžiaus asmeniui ar pensininkui. 

4423 So. MAPLEWOOD AVE.

IŠNUOMOJAMAS 4 KAMBARIU BU
TAS gazu šildomas 46-tos ir Honore 
Avė apylinkėje. Klauskite Tony tel. 
778-2424 dienos metu arba 7766526 

po 6 vai. vak.

REWRITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURTE GARSINASI 

"NAUJIENOSE“

SI U N TINI A I 

I LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvalrly pre- 
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
nairŲ. automobi
liu, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
|tmo sąlygos.

Jo BACEVIČIUS
6455 So. KedzU Avo. PR $>2233

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir ♦. ♦.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. * L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

5 PO 4 IR 1 RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin, landai, sildvmas gara
žas. Marcmette Parke. $52 noo

APYNAU.PS 3 PTTTU MŪRAS ši
luma gazn. aliumini jaus. Innfrai, platus 
sklvnas Gase Park^ ^45.000.

R KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma r^zu. Aliuminnaus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar- 
ąuottp Parke S91 nno

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauia Šiluma eazn. 
Aliuminijaus langai. 2 aukštu mūrinis 
Garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. *54 5AQ

50 PPJYTT BT7N7O SKLYPAS Mar- 
nuette 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 genus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning 1 naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, šakningai 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
Jkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, tina* ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 

tkalnavlrnaa veltui. kreiuHtės bet kada

’NAUJIENOS* KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS


