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Saulėta, vėsu.
Saulė teka 6:28, leidžiasi 7:04.
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Mįltono ESsenhowerio vado

vaujama komisija apskaičiavo, 
kad Amerikoje yra 90 milijonų 
šaunamų ginklų, jų tarpe 24 mi
lijonai revolverių. Komisija siū

šioje lentelėje palyginamos Izraelio ir Egipto ginklu jėgos. Kaip 
matome, sovietu ginklais ginkluotas Egiptas pralenkia Izraelį rake- 

’ tomis, lėktuvu skaičiumi ir tankais.

livijos vyriausybė, o Venecue- vigais. Dabar galvojama suteik- 
loje Creole, bendrovės pelnas dėl .flgslailo.ns kreditus.
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— Vilniuje, liepos mėn., vie
šėjo jtalų žurnalistas Giuseppe 
Vajarela. (E)

Civilinės aviacijos lėktuvu pagrobimai sukėlė nerimą visame pasaulyje. Šioje lentelėje parodoma, kiek lėktuvy 
buvo pagrobta nuo 1930 metu. Paskutiniu metu oro piratu veikla padidėjo. V^en arabai per paskutinius dvejis 

metus yra užpuolę ar pagrobę 12 lėktuvu, šitokį terorizmą smerkia visos civilizuotos šalys.
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AUGANT SMURTUI NUSIKALTIMAMS, 
DIDĖJA NUSIVYLIMAS KONGRESU
~ WASHINGTONAS. — Prasidėjus rinkimų kampanijai res-1 

publikonų kandidatai kaltina kongresą, kuriame daugiau demo-' 
kratų, kad jie užšaldė daug vyriausybės pasiūlytų įstatymų, skirtų 
kovai prieš nusikaltimus. Amerikoje nemažėja, bet didėja smur
to naudojimas ir sprogdinimai. Jau kelios valdžios komisijos 
bandė aiškinti to smurto priežastis, tačiau trūkstant stipresnių 
įstatymų, nėra kaip kovoti prieš' to smurto pasireiškimus. Kon
gresas atsisakė įvesti ginklų registravimą ir atmetė leidimų gink-

- lams įvedimą. Kitos suinteresuotos grupės dabar kovoja prieš 
sprogmenų suvaržymo įstatymus.

ARABAI PALEIDŽIA KELEIVIUS, 
TAČIAU PASILAIKO APIE 40 ŽYDŲ 

Londone žydai pagrobė 3 arabus
AMMAN AS. šeštadienį arabų teroristai išvežė visus ke

leivius iš trijų pagrobtų keleivinių lėktuvų ir pačius lėktuvus su
sprogdino. Jie visi buvo verti virš 20 milijonų dolerių. Vienas lėk
tuvas buvo amerikiečių Trans World Airlines, kitas britų BOAC 
ir trečias šveicarų Swissair bendrovės. Keleivius, išskyrus apie 
40 žydų vyrų, paauglių, ir 5 moteris, arabai žada paleisti. Pirmieji 
128 jau iškeliavo. Grupė amerikiečių šeštadienį vakare atvyko 
į New Yorką. Lėktuvų susprogdinimą pasmerkė ne tik Jordano 
vyriausybė, kurios premjeras Rifai išreiškė apgailestavimą, bet 
ir Centrinis partizanų komitetas pasmerkė marksistinės dr. George 
Habash grupės darbus.

tačiau kongresas nepaklausė.
FBI apskaičiavo, kad per pra

ėjusius 10- metų Amerikoje bu
vo nušautas 561 policininkas. Vi
durkis išėjo po 53 tvarkos sau
gotojus kasmet. Tačiau T968 
metais buvo nušauti jau 64. o 
1969 — 86 policininkai, šiais 
metais iki rugpiūčio mėn. žu
vo jau 56 policininkai, šiais 
metais galima tikėtis naujo re
kordo.

Auga ir sprogdinimų statisti
ka. Bombos dedamos universi
tetuose, prie užsienio diploma
tinių įstaigų, bankų, policijos, 
kariuomenės įstaigų, ir pan. Per 
15 mėnesių, liepos mėnesį pa
skelbtoje statistikoje, įvairios 
bombos užmušė 40 asmenų, ėu- 
žęidė 384 ir padarė nuosavybėmis 
nuostolių už 22 milijonus' doleriui \ 
Šioje statistikoje dar nėra Ma- 
disono universiteto Wisconsine 
bombardavimo. Iždo sekreto
riaus pavaduotojas Eugene Ro- 
sside kongreso komitetui 'paŲ 
reiškė, jog nuo sausio mėnesio 
1969 metų iki šių metų balan
džio mėn. Amerikoje buvo 4,330 
sprogimų ir 1,475 bandymai su
sprogdinti. Grasinimų bombo
mis būta 35,219.

Nežiūrint į tai, ką pasako 
viena ar kita komisija, šalyje vis 
didėja visuomenės nepasiten
kinimas smurto veiksmais. - Jei 
respublikonams pavyks suvers
ti visą kaltę demokratų valdo
mam kongresui, galimas daik
tas, kad daug demokratų kandi
datų į kongresą rinkimų nelai
mės. Nusikaltimai, smurtas, šū
viai į policiją gali sukelti žmo
nių atkirtį prie rinkimų dėžių, 
nors demokratų partija dėl to 
smurto ir nebūtų kalta.

TOKIJO. — Vakar buvo užda
ryta Japonijos organizuota tarp
tautinė paroda' Expo-70, kuri 
pralenkė visas rengėjų viltis. 
Parodą aplankė virš 62 milijonų 
žmonių. Mažiausias vienos die
nos svečių skaičius buvo 400 
tūkstančių, žmonių susigrūdi
mas ir buvęs vienintelis parodos 
netobulumas.,

ATLANTIC CITY. — šešta
dienį buvo renkama Miss Ameri
ca — 1971. Ja tapo 21 metų Te
xas studentė Phyllis George, lai
mėjusi pirmą vietą maudymosi 
kostiumų varžybose ir gerai pa
sirodžiusi kaip pianistė talento 
varžybose. Pirmą kartą gra
žuolių varžybose dalyvavo juo-! 
da amerikietė, atstovavusi lowai.

MASKVA. — Sovietų gyny
bos ministeris maršalas Greško, 
palydimas armijos generolo Je- 
piševo ir aviacijos maršalo Ku- 
tauhovo tris dienas inspektavo 
Kinijos pasienį ir lankėsi Mon
golijoje. /

■WASHINGTON AS. — Sena
to užsienio reikalų komitetas pa
skelbė, jog Amerikai kainavo 
apie ' milijardą dolerių išlaiky
ti 50,000 Pietų Korėjos karei
vių, kovojančių Pietų Vietname. 
Vienas kareivis per metus kai
nuoja apie 5,000 dol. Tai yra pi
giau, negu išlaikyti amerikietį 
kareivį, kuris kainuoja apie 13,- 
000 dol. per metus.

Viceprezidentas Ky 
dalyvaus parade 

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo viceprezidentas Ky paskel
bė, kad jis nutarė važiuoti į Wa- 
shingtoną ir pasakyti kalbą 
“(Pergalės parade”, kurį organi
zuoja kun. Carl McIntire, gan 
radikaliai nusiteikęs presbiterio
nų pastorius, ultra-dešinysis 
“vanagas”.

Viceprezidento Ky kelionę ban
dė sulaikyti .valstybės departa
mentas, bijodamas, kad “perga
lės paradas” gali vėl sukelti de
monstracijas prieš karą Vietna
me. Maršalas Ky buvo nutaręs 
jau nebevažiuoti, tačiau pasto
rius McIntire nuvyko į Saigoną 
ir prikalbino Ky neatsisakyti 
savo plano.
Sū Ky į Washingtoną atvyks jo 
žmona, buvusi Saigono grožio 
karalaitė, Mai ir keturi palydo
vai. Ky Žada ta proga aplanky
ti ir Paryžių. Paradas įvyks 
Washingtone, spalio 3 d.

Paryžiaus derybos 
nerodo pažangos

' PARYŽIUS. — Derybos tarp 
Amerikos ir šiaurės Vietnamo 
Paryžiuje nerodo jokios pažan
gos, nors jau antrą kartą abi t 
delegacijos susitiko pilnuose sąs- Į 
tatuose, Amerikos delegacijai; 
vadovaujant David Bruce. Vy-I 
riausias Hanojaus diplomatas 
net apkaltino Bruce, kad šis už
siima propagandos pareiškimais.

Stebėtojai galvoja, kad am
basadoriaus Bruce prestižo ne
pakaks, kad derybos pažengtų 
į priekį. Pats Bruce savo pareiš
kime pareiškė, jog komunistų 
atsakymas į jo pasiūlymus bu
vęs “apviliantis”.

Smerkia sutartį 
su Vak. Vokietija 
TOKIJO. — Kinijos spaudos 

agentūra vėl puolė Sovietų Są
jungą už nepuolimo sutarties su 
Vakarų Vokietija pasirašymą. 
Sovietų vadai išdavę Rytinės Vo
kietijos “liaudį” pasirašydami 
šią sutartį. Sovietų revizionis- 
tai jau nuo 1966 metų pradėję 
flirtuoti su Vakarų Vokietijos 
militarizmu ir visą laiką siekę 
“jėgos pasmerkimo” sutarties, 
šis susitarimas padarytas prieš 
Rytinės Vokietijos vyriausybės 
valią*

PIETŲ KORĖJOS VALDŽIA KIETAI 
LAIKO VAIRĄ DIKTATŪROS RANKOSE

SEOULAS. — Pietų Korėjos vyriausybė, nors renkama de
mokratiniais metodais, yra karo stovyje su šiaurine Korėja ir tuo 
pasiteisindama, yra įvedusi šalyje gan kietą režimą. Opozicijos 
partijų politikai yra slaptos policijos nuolat sekami. Spauda cen
zūruojama ir užsienio laikraščiai cenzūros išbraukomi, kad ne
naudingos žinios nepatektų.

J? .'*'1 ’ -f-"

P. Korėjoje gegužės mėnesį 
įvyks prezidento rinkimai. Pre
zidentas Park vėl kandidatuoja, 
nors tam reikėjo pakeisti bu
vusius įstatymus, kurie draudė 
trečią kartą kandidatuoti į pre
zidento vietą. Opozicija irgi-iš- 
stato savo kandidatą, kas laiko
ma labai drąsiu žygiu. Praeity
je opozicijos kandidatai ne kar
tą yra nukentėję nuo valdžios 
agentų.

Korėjos parlamente valdan
čioji partija iš 172 vietų turi 
112. Ją dažnai paremia dar 17 
atstovų iš mažesnių grupių ir 
nepartinių. Naujoji demokra
tinė partija teturi 42 vietas, ta
čiau ją remia daug Korėjos in
telektualų, ypač miestuose gy
venančių.

Blogiausia, kad cenzūra apsun
kina opozicijos kovą prieš ky
šininkus ir pelnagaudžius, susi
rinkusius valdžios įstaigose, 

j Korupcija P. Korėjoje yra ge
rokai išbujojusi, tačiau, kai pra
sikaltę asmenys yra iškeliami, 
valdžia tuoj tuos kaltinimus ap
šaukia priešvalstybine veikla, 
kuria pasinaudoja priešas — 
šiaurinė Korėja.

Opozicijos veikėjai nurodo, kad 
siekiant sujungti abi Korėjas, 
reikia apeliuoti į komunistų val
domą zoną su gera, švaria vy
riausybe, su. asmens laisvėmis. 
Dabartinė P. Korėjos valdžia ma
žai kuo skiriasi nuo komunisti
nės diktatūros šiaurinėje pusė
je, todėl tos pusės gyventojams 
tesąs tik menkas pasirinkimas 
tarp dviejų diktatūrų.

Ruoš spaustuvių 
darbininkus

šiuo metu okup. Lietuvoje vei
kia 48 spaustuvės, jų tarpe 9 
— vad. respublikinės reikšmės 
ir 39 rajoninės spaustuvės^ Jose 
dirba apie 3,000 darbininkų. 
“Komj. Tiesa” /(nr. 127) pri
pažįsta, kad vis dar trūksta dar
bininkų, ypač kvalifikuotų spe
cialistų.

Spaustuvių rinkikų trūkstant, 
juos ruošti numatoma pradėti 
vos... šiais metais. Į Vilniaus 
technikos mokyklą nr. 21 numa
tyta priimti 30 jaunuolių — bū
simų rinkikų. Spaustuvių spe
cialistai su aukštuoju išsilavini
mu ruošiami ne Lietuvoje, bet 
Maskvos Poligrafijos institute 
ir Lvovo I. Fiodorovo institute.

(E)

Rašytojas Daniel 
baigė savo bausmę 
MASKVA. — Sovietų teisin

gumo organai paleido rašytoją 
Yuli Daniėl, 45 metų, iš Vladi
miro kalėjimo. Jis jau baigė 
savo bausmę — 5 metus darbo 
stovyklos. Rašytojo Danieliaus 
ir kito rašytojo Sinijavskio nu
teisimas -sukėlė protestų audrą 
ne tik laisvajame pasaulyje, bet 
ir pačioje Sovietų Sąjungoje. '

Danielių pasitiko prie kalėji
mo jo sūnus studentas; ir įšsi-. 
vežė tėvą į Kalugą. Danieliui yra 
uždrausta gyventi Maskvoje, ta
čiau jis gali, jei nori, keltis į 
Sibirą, kur 1968 metų lapkričio 
mėnesį buvo ištremta jo žmona 
Larisa, nubausta už demonstra- 
ci j as. Maskvoj e prieš Čekoslova
kijos okupaciją.

Danielius buvo nubaustas pen- 
keriems metams darbo stovyk
los, tačiau neseniai jis buvo 
perkeltas iš stovyklos į Vladi
miro vo kalėjimą, kur režimas 
buvęs dar žiauresnis negu sto
vykloje.

Sunkios žibalo 
bendrovių dienos 
TULSA. — Amerikos žibalo 

bendrovėms, kurios ieško kito
se šalyse naujų šaltinių, ateina 
sunkūs laikai. Izraelio-Arabų 
karas nustatė arabus prieš Ame
riką ir prieš jos žibalo bendro
ves. Sirija ir Irakas suvaržė 
amerikiečių koncesijas. Sirija 
net neleido pataisyti partiza
nų • sugadintos vamzdžių lini
jos, priklausančios amerikiečių 
Trans-Arabian bendrovei. Ira
nas pakėlė kainas už žibalo kon
cesijas 11%.

Negeriau elgiasi ir kitos, ne 
arabų, valstybės. Peru konfis
kavo International Petroleum 
bendrovę. Panašiai pasielgė Bo-

Po lėktuvų susprogdinimo Jor
dano sostinėje vėl prasidėjo ko
vos tarp valdžios kareivių ir gin
kluotų palestiniečių. Sakoma, 
kad praėjusią savaitę šitose ko
vose žuvo 148 arabai ir 521 bu
vo sužeistas. Irako radijas rei
kalauja, kad karalius Husseinas 
perleistų valdžią palestiniečių 
partizanų komitetui. Iš kariuo
menės turi būti išvalyti visi par
tizanų priešai. Tik tada būsią 
galima kalbėti apie vidaus taiką 
ir ramybę.

Paskelbta, jog Izraelio prem
jerė Goldą Meir j Washingtona 
atvyks penktadienį. Ji atsiveža 
naują sąrašą ginklų, kurių Iz
raelis pageidauja iš Amerikos. 
Valstybės sekretorius pareiškė, 
kad Amerika svarsto duoti-Iz
raeliui užsienio paramą. Iki šiol 
Izraelis už ginklus ir kitą karo 
medžiagą mokėdavo grynais pi-

Žemaičių liaudies 
buities* muziejus

Telšiuose, ant pietvakarinio 
Masčio ežero kranto, kuriamas 
Žemaitijos liaudies buities mu
ziejus. Numatyta apie 30 pas
tatų. Ligšiol tepastatyta seno
vinė valstiečio klėtelė, pirtis ir 
vėjo malūnas. (E)

Tanks

bedidintų valdžios mokesčių~sū- 
mažėjo 14 nuošimčių.

Neseniai Phillips ir Ęsso su
rado nemažus žibalo šaltinius 
prie šiaurinės Norvegijos. Grę
žimo* darbai čia bus pavojingi 
ir sunkūs, tačiau norvegų vy
riausybė jau pareikalavo 56% 
naftos pajamų. Kada minėtos 
kompanijos savo išlaidas atsi
ims, Norvegija gaus net 73% 
viso bendrovių pelno.

Naftos ir jos produktų sunau
dojimas pasaulyje vis didėja, 
kartu mažėja didžiųjų žibalo 
bendrovių uždarbiai. Daug kur 
pasaulyje dar tikimasi surasti 
naujų šaltinių, tačiau šalys, ku
rios pakviečia patyrusias Ame
rikos bendroves ieškoti žibalo, 
jį suradus, pakeičia vyriausy
bę, kuri atšaukia visas anksty
vesnes sutartis. ‘‘Tulsa Tri
bune” rašo, kad- ateina laikai, 
kada bendrovė, kuri gręžia tik 
sausas skyles Į žemę, laikoma 
draugu, o bendrovė, kuri suran
da žibalą, laikoma išnaudotoju 
ir liaudies priešu.

Kuo mažai domisi 
Lietuvos jaunimas?
šį rudenį į aukštąsias mokyk

las okup. Lietuvoje stoja apie 
11,770 pirmakursių — naujųjų 
studentų. Iki rugpiūčio 1 d. vi
soje Lietuvoje buvo įteikti pa
reiškimai ir jaunuoliai jau buvo 
pasirinkę specialybes.

“Tiesa” (nr. 171) informavo, 
kad daugiausia jaunuolių domė
josi “gyvenimo patikrintomis 
specialybėmis”, kaip prekyba, 
pramonės ūkiu, teise, medicina 
(ypač farmacija), lituanistika, 
istorija. Tačiau “kažkodėl jau
nimo didelio dėmesio” nesusi
laukia fizika ir matematika.

Abiturientai nesiryžta stoti į 
naujas specialybes ir trūksta 
kandidatų tokiose specialybėse: 
valdymo sistemų automatizaci-

Londone žydų Gynybos Lyga 
paskelbė, kad ji pagrobė tris 
arabus, dirbusius Egipto amba
sadoje ir žada laikyti juos įkai
tais. Jie bus paleisti, kada pa
lestiniečiai Jordane paleis visus 
pagrobtų lėktuvų keleivius,- ■

Nauji papročiai 
J 

Rasos (ne Joninės) — tai nau
jos pastangos Lietuvoje įvesti 
naujus papročius. J. Vilkaitis 
okup. Lietuvos spaudoje (“Lit. 
ir Menas”, nr. 24) aiškina, kad 
pastaraisiais metais Rasos šven
tė mėginama atgavinti ir siekia
ma įvesti vietoje Joninių. Pažy
mėta, kad Rasos švęsta dar 19 
amžiuje. Jų tikroji prasmė — 
ne vardinės, o saulės ir gamtos 
šventė. Rasoje atgyjanti lie
tuvių tautosaka ir “saulėgrąžo
je žmogus kalbasi su gamta”.

Lietuvoje šventė buvusi šven
čiama Kernavėje, kur būdavo 
daugiausia jaunimo — apie 300- 
400. Tai būdavo paskutinį arba 
priešpaskutinį birželio šeštadie
nį.

Keli tos šventės, vaizdai: skai
tomi iš tautosakos atrinkti teks
tai — kreipimasis į saulę, mėnu
lį, ugnį; skaitomas atsisveikini
mas su saule. Jai pasislėpus, už
kuriams šventės ugnis, švenčia
ma visą naktį, kūrenamos ug
nys, ritinami degantys ratai, ei
nama su deglais prie upės, pluk
domi vainikai, ieškoma papar
čio žiedo. Anksti rytą, 4 vai., 
saulei pasirodžius, šventė bai
giama. Pasiūlyta tokią šventę 
švęsti ne tik Kernavėje, bet ir 
kiekvienoje apylinkėje. (E)

joje, taikomoje matematikoje ir 
televizijos režisūroje. Be to, Lie
tuvos jaunimas per mažai domi
si elektronika, laivų statyba bei 
remontu, rišamųjų medžiagų 
technologija, melioracija, dur
pių arba linininkystės mašino
mis bei technologija ir kt. (E)
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takes to make the whole
system run.

That’s one reason why Savings
Bonds mean a lot

They help to pay part of the 
cost of running a country

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

——STEMYISŽ1TS—
Letuvim taipgi perka t pardc 
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Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00. K
Abi knygas gausite,-jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

“NAUJIENOS”
17X9 So. Halsted St, Chicago. HL 60608

Muako ,§frolips atsiminimai
Jau galimą įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografiją, minkšti viršeliai. Kaina $2.00, 
Tai geriausioji sodrią pasiskaitymą knyga.

Knygą galima gauti Naujieną Administracijoj 
(^siunčia n t Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

goja mokėti už kiekvienas jos 
intenciją atlaikytas mišias po 
1 auksiną. Toliau sutarty ra
šoma taip:

J. K. kunigui metinės. ordi
naruos iš savo iždo paskirtu ke
turias komisines bažkas (bačka 
— 160 gorčių) rugią, pustrečios 
bačkos miežių, dvi bačkas avi-

Grafienė Tiškevičienė (kuriai 
priklausė rGudelių apyl. žemės 
ir Balbieriškio apyl. dvarai), no
rėdama užtikrinti Gudelių žmo
nėms ir sau pačiai dvasinį patar
navimą, atsikvietė į Gudelius 
klebonauti kun. Mykolą Pietarį, 
marijoną, ir sudarė su juo su
tartį dėl atlyginimo, ši sutar
tis, sudaryta 1803 m. liepos 4 d., 
yra ne tik būdinga aną laikų po
nų ir kunigų santykiams nu
šviesti, bet šiandien jau Įgavus 
ir humoro atspalvio, štai kai- 
kurie jos nuostatai.

Be nuolatinio metinio atlygi
nimo pinigais, grovienė.įsiparei-

Ihere are a lot oi things a man 
can do for his country. Including 
saying hiš piece, pro or con.

And talk is an important 
part of what makes a democracy 
like ours work.

talk is cheap. Personal involve
ment accomplishes a lot more.

Putting, part of your savings 
to work for America is a step

Viktoras Lesniauskas 
biuletenio redaktorius, Antanas Beteška - 

sekretorius.

žų, po pusbačkę kviečių, žirnių 
ir grikių, du meitėliu, vieną nu
penėtą, antrą tik papenėtą, ke
turis avinus arba dvyliką auk
sinų pinigais, aštuonias antis, ke. 
turtas žąsis, dvylika auksinų 
jautienos nusipirkti, šešis gor
čius sviesto, keturias dešimtis 
sūrių, dvidešimt svarų lajaus ar
ba aštuonis auksinus pinigais, 
dvidešimt gorčių druskos ir dvy
lika gorčių degtinės.

Kadaųgi metuose yar papras
tų pasninkų ir gavėnia, užtat 
dar pridedu du gorčius aliejaus, 
arba keturis auksięus pinigais, 
keturias dešimtis silkių,, arba 
tris auksinus pinigais, žiemos 
metu gyvuliams šerti paskiriu 
aštuonis vežimus suvalyto šie
no arba pievų dešimties vežimų. 
Kiekvienas šios parapijos ūki
ninkas privalo, kada esti geras 
kelias, atvežti į kleboniją po vie
ną vežimą malką ir sukapoti. 
Vyno šv. mišioms paskiriu po 
kvortą, vaško gi žvakėms, kiek 
reikės, parūpins pats klebonas.

Pasirašė: L. P. Tiškevičienė, 
ž. K. ir Mykolas 'Pietaris, ma
rijonas”. .

Paimta iš Vinco Mykolaįčio- 
Putino 1968 m. išleistą raštų 7-to 
tomo 285-286 spl.

Take stock in America 
Buy US. Savings Bonds •

your mind.
And they help you at die same 

time. With interest and security.
So next time you have ' 

something to say about 
America, let your •
Bond purchases Sa ĮŽlfc 
do part of the 
talking. j&fcŽSELM

$5.00
$3.00
$2.00

$12.00
$4.00

$1.50

jėgiais. Lietuviai surengė vie
ną pabaltiečių ir vieną savo 
parodą. Savoji paroda iš To
ronto buvo pakartota ir Hamil- 
t.one. Išleido 50 metų nepri
klausomybei atminti medalį. 
Toronto draugija neskaitlinga, 
bet pasižymi savo narių darb
štumu. Dabartinės valdvbos 
pirmininkas Petras Morkūnas, 
sekretorius-ir biuletenio redak
torius kun. Bruno Jurkšaš.

1967. IV. 1 įsisteigė lietuvių 
filatelistą draugija Kaliforni
joje. Jos iniciatorius ir pirmi
ninkas — Kazys Karuža. Drau
gija turi virš. 20 nartą. Jau su
rengė vieną, parodą, kurią ap
lankė 1500 svečią; kas Kalifor
nijoje reiškia, kad buvo daug 
ki ta ta u čią; dėmėsi o.

šį rudenį spalio 23 - 25 die
nomis, Balzeko Muziejuje tu
rėsime lietuvių filatelijos paro
dą. Parodž skiriama Lietuvos 
Steigiamoji Seimo 50 metą Su- 
kakciąi paminėti-'Siekiama, 
kad jos atbalsis būtą galimai 
didesnis amerikiečiu filatelistą 
spaudoje, š. m. spalio mėn. 12 
d. didžiausias amerikiečią fila
telistu laikraštis “LINN’S” ma- 
gazin numeris yra skirtas lietu
viams. Lietuvos filatelijai reikš 
mingą sctraipsnių jame visa eilė, 
čia su savo eksponatais daly
vaus ir kitą draugiją nariai. 
Pašto ženklais, . daugiausia 
įvairia lituanistika, bus už
imta daugiau negu 200 rėmą. 
Bus dideliu prekybos skyrius, 
su lietuviais ir kitataučiais pre
kybininkais. Bus platinama 
lietuviška .filatelistą spauda, 
įvairūs suvenyriniai ženklai ir 
specialūs-, meniški vokai. US 
pašto įstaiga irgi čia trim die
nom įsitaisys, antspauduos ko
respondenciją specialiu ant
spaudu. . *

Manydami, kad savo buvi
mą lietuvių visuomenėje užtik
rintai pa teisiname, lietuviai fi
latelistai iš .visuomenės ir spau
dos laukia dėmesio. Kviečia
me lankytis mūsą parodose, 
domėtis mūsų leidiniais ir t. t. 
O svarbiausia, kad ypač jauno 
ji karta stotų į mūsų draugijas 
ir veiktų su mumis. Lietuvos 
pašto ženklai -neišnykstamai 
liudys mūsų Lietuvos nepri
klausomybės buvimo faktą, o 
naujos kartos po mūsų vis tu
rės pareigą, savo veikimu įrodi
nėti, kad Lietuva vis tebegyva.

L. F. Draugija “Lietuvei

nės, dabar negaili energijos ir 
pinigo, daug ko vertingo ran
da pas kitataučius. Tuo labiau, 
kad nepriklausomoje Lietuvo
je paštų vadovybė buvo tokio
se rankose, kad filatelinės ver
tybės buvo nukreiptos Į užsie
nį. Taigi, dabar mūsų pašto 
ženklai yra užtikrintas įrody
mas, kad buvo nepriklausoma 
Lietuva, o mes patys esame įro 
dymas, kad ta Lietuva dar te
bėra gyvą.

Šiuo metu išeivijoje veikia 
keturios lietuvių filatelistų 
draugijos. Chicagos lietuvių 
filatelistą draugija “Lietuva” 
narių skaičiumi yra didžiausia. 
Ji taip pat yra ir seniausia, 
įsteigta 1946 - X - 20. Jos suma
nytojas ir steigėjas — senas 
Amerikos lietuvių veikėjas Ig
nas Šakalas, dar nepriklauso
mybės laikais už lietuviškus rin 
kinius gavęs premijų pas ame- 
rikįečįus. Jo talkininkas ir pir
masis biuletenio redaktorius 
Benediktas S. Jurėnas. Drau
gija surengė eilę pašto ženklų 
parodų, iš eilės jau XVI-ji pa
roda šiais metais rengiama Bal 
zeko muziejuje spalio 23 — 25 
dienomis, šios parodos vyriau
sias tvarkytojas — pirminin
kas yra Benediktas S. Jurėnas. 
Draugija leidžia rotatorium 
spausdintą mėnesinį biuleteni, 
kartais siekiantį iki 30 pusla
pių. Dabartinė valdyba: Juo
zas Žygas — pirmininkas, Ste
ve Ivanauskas — vicepirminin
kas, ’ Vincas Urbonas — sekre
torius, Viktoras Lesniauskas — 
iždininkas ir biuletenio redak
torius Eugenijus Petrauskas, 
šiuo metu draugija turi virš 
šimto narių ir jaunių filatelis
tų būreli Cicero. Tik nedidelė 
narių dalis gyvena Ghicagoje. 
Draugijai priklauso ir kitatau- 
v • 
C1U. v

New Yorko Lithuanian Phi
latelic Society Įsikūrė 1954. IV. 
4. Keturiskart per metus jie iš
leidžia biuletenį anglų kalba. 
Society turi daug nelietuvių 
narių. Dalyvauja ir kitataučių 
filatelijos parodose. New Yor
ko draugija turi daug narių su 
labai dideliais lietuviškų pašto 
ženklų rinkiniais. Tarp jų gau
su ir Lietuvos pašto ženklų ži
novų, plačiai pasireiškusių lie
tuvių ir amerikiečių filatelinė- 
je spaudoje. Ypač pažymėti
nas biuletenio redaktorius \V. 
E. Norton. Jie visada noriai 
talkina ir čikagiečiams.

Nno 1964. III. 1 veikia To
ronto, Kanadoje, lietuvių fi
latelistų ir numizmatikų drau
gija. Draugija leidžia informa
cinį biuletenį, kurio jau išėjo 
15 numerių. Draugija ir prieš 
jai įsisteigiant, atskiri asme
nys patys rengė ir dalyvavo ki
tų parodose, čia lietuviams 
tenka bendrauti su kitais pabal- 
tiečiais, skaitlingesniais ir pa-

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA

Jubiliejinės Parodos Rengimo Komitetas. Sėdi iš kairės: Ignas Sakalas 
eksponaty vadovas, Juozas Žygas — Draugijos pirmininkas, Benediktas S. kas 
Jurėnas — Jubiliejinės Parodos vyriausias tvarkytojas. Stovi iš kairės:

Lietuvių Filatelistų Draugija “Lietuva
Filatelija arba pašto ženklų 

rinkimas remiasi Žmonių palin
kimu sudarinėti rinkinius. Žmo
nės renka senas monetas, mi
neralus, ragus ir t. t. Kiti ren
ka degtukų etiketes, net pyp
kes. Privatūs ir tik iš pamėgi
mo rinkiniai yra ne vieno žy
maus muziejaus ar archyvo 
pradžia.

Pašto ženklų rinkimas yra 
žųionių labai mėgiamas laisva
laikio užsiėmimas. Labai di
delį rinkinį turi Anglijos kara
lių šeima. Nuo vaiko per visą 
savo amžių uolus filatelistas 
buvo JAV 'prezidentas F. D. 
Rooseveltas. Kardinolo Spel- 
mano pašto ženklų rinkiniai 
sudaro didžiulį muziejų, ver
tinami milijonais dolerių. Dau
gelyje kraštu galima užtikti fi
latelijos muziejus, o visame pa
saulyje filatelistų yra daug mi
lijonų. Su filatelistų pomėgiais 
skaitosi valstybių paštai, lei
džia kuo Įvairesnius ir meniš
kai vertingus pašto ženklus, at
virlaiškius, vokus ir t. t. Visa
me pasaulyje veikia didžiulis 
ir sudėtingas filatelijos biznis, 
leidžiami laikraščiai, katalo
gai, knygos ir t. t. Pašto ženk
las šiandien šalia savo tiesiogi
nio uždavinio — būti pakvita
vimu apmokant siuntinio ar 
laiško kelionę pas adresatą — 
turi Įvairių kitu užsiėmimų, 
kurių pats svarbiausias yra 
propaganda.

Filatelijoje yra taip, kad vi
si pašto ženklų pareigas ėję 
pašto ženklai i traukiami į ka
talogus. Jei valstybė ir žūva, 
jos pašto ženklai kataloguose 
lieka ir toliau, kartojami vi
suose naujai išleidžiamuose 
kataloguose, juos filatelistai 
repka, ją kainos kyla. Kai ei
na kalba apie Lietuvos pašto 
ženklus, tai yra visiškai tikra, 
kad jie egzistuoja su pilnu ne
priklausomybės- statusu.

Lietuviams filatelija yra ne

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS U t, 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl____ _______________
3. M. Zošženko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psL _______
4. Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. ____ ____________ ____ ___
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl..........
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

’ 154 psl . o * *
7. Prof. V. Biržiška? SENŲJŲ"LlEfUVliKtT^YW~^<>

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ...:.............. $2.00 Ir
& Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už-MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. .................. ..........

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai............................................. ..........

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ___
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 153 psL,

viršeliais $2.00, kietais ___ ___________
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. .
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. „
13- Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ.
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. ' 236 psl. ..™.
18. Kip-«s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psi. ________ __ ___ ______
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai. ___L... .......     '
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl._____
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psL_____

Šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money

orderiu, Šiuo adresu:

bas tarptautinėje plotmėje. Lie
tuvos pašto ženklus rinko ir te- 
berenka daug kitataučių. Kas 
tuos pašto ženklus renka, daž
nai ieško apie juos informaci
jų. Su pašto ženklais eina jau 
ir mūsų istorija, ir geograija, 
ir mūsų politinės problemos. 
Su filatelija turinti ryšio litua
nistika mielai skelbiama dau
gelyje filatelijos laikraščių įvai 
riomis kalbomis Įvairiuosę 
kraštuose. Mes turime tokių 
amerikiečių filatelijos laikraš- 
čiUj kurie lietuvių šventes 
minėjo keliolika straipsnių apie 
Lietuvą.

Pavergtoje tėvynėje yra ne
maža filatelistų. Pas bolševi
kus buvo laikų, kad buvo gali
ma Į katorgą patekti be jokių 
teismų vien už tai, kad esi fila. 
tęlistas. Dabar Lietuvoje jau 
veikia net filatelistų draugija, 
kuri yra padalinys visos Sovie
tuos filatelistų draugijos. Bol
ševikai suprato filatelijos pro
pagandinę reikšmę, už tai ją 
filatelija užsiima tik tarybinė
mis temomis. Lietuvoje išlei
do net ir knygą apie filateliją. 
Suprantama, nepriklausomos 
Lietuvos pašto ženklai joje vi
siškai nutylėti. Jų parodose 
Lietuvoje rodomi bolševikų 
pašto ženklai, mėgiami Lenki
jos, net.Castro Kubos pašto 
ženklai, bet Lietuvą pakenčia
ma tik tam tikrame apiformi
nime. Pats okupantas leidžią 
dabar “lietuviškų” pašto ženk
lų tik su bolševikine tematika. 
1960 m. Lenkija savo pašto 
ženklais minėjo Žalgirio mūšį 
kaip lenkišką Įvykį. Lenkai mi 
nėjo labai plačiai, o Lietuvoje 
visa kas buvo, tai tik privatus 
antspaudas ant sovietinio paš
to ženklo su Vilniaus vaizdu. 
Bet ir šis antspaudas jo auto
riui kainavo ilgameti kalėjimą.

Taip dalykams klostantis, iš
eivijos filatelistai žino, kad jie 
atstovauja ne išeiviją, o nepri- 

. ___________ __ —,  klausomą Lietuvą. Išeiviai tur
reikšmingas lietuviškas dar-1 tingų rinkinių išsivežė iš tėvy-

Draugijos ir parodos iždininkas, Eugenijus Petraus- 
Draugijos meno ir pro

jektu vykdytojas, Vincas Urbonas



Atostogos Menkių Rage

PASAULIS NE BE ĮDOMIU ŽMONIŲ 
' 4

Bostone
Pasaulis ne be gerų žmonių, 

yra kaikada pasakęs kai kas, 
kam gerų žmonių buvo prireikę 
ir jų rado. Taip pat galima pa
sakyti, kad pasaulis ne be įdo
mių žmonių, tik tas skirtumas, 
kad gerų tenka ieškoti, o įdo
mūs patys pasireiškia.

Taisyklė yra, kad kiekvienas 
žmogus yra savotiškai įdomus, 
tik vieni mažiau, kiti daugiau 
pastebimi, čia tik prabėgomis 
apie kai kuriuos Atlanto pakraš
čiuose pripuolamai sutiktus.

Nuvažiuojant į Cape Cod te
ko sustoti Bostone ir sutikti ke
letą tokių įdomių žmonių: Jac
kų Sondą, Keleivio redaktorių, 
ankstybosios jaunysstės draugą 
ir mokytoją iš šarnelės prie že
maičių Kai vari jus, dar bene 1912 

Dalis dalyviu, dalyvavusiu Pavergtoj y Ta uty Savai
tės demonstracijoje Bostone, padedant vainiką prie 
Washingtono paminklo praeito liepos mėn. 18 d. 
Antroji iš kairės Ona Ivaškienė, antras iš dešinės 

Gintaras Karosas*

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

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

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
" vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

ir kit ■ ... ,T . ■.

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

0T A SUSIVIENIJIMASI ,/A LIETUVIŲ-M-*-AMERIKOJE
SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudę ir ligoje pašalpa, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA —- jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00.

SLA —- jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudę • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.-

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ Ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus. ‘ \

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

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

metais Vilniuje ruošusį mane 
patį “švedu”' laikyti egzaminus 
“aptiekos mokinio diplomui”; po
etus laureatus — dramatiškąjį 
lyriką Stasį Santvarą ir tragi- 
komiką Antaną Gustaitį; žymią 
čiagimę bostoniškę lietuvaitę 
veikėją, lietuviškų tautinių šo
kių šokėją ir mokytoją Oną Ivaš- 
kienę ir šaunųjį mūsų literatū
ros fronto kareivėlį Šveiką — 
mieląjį bendradarbį Jurgį Ja- 
šinską.

Iš patyrimų Bostone minėti
nas dalyvavimas Pavergtųjų 
Tautų Savaitės parade, kurį gra
žiai ir tvarkingai pravedė bro
liai Jatviai: iš kitų tautybių da
lyvavo būrelis ukrainiečių su sa
vo vėliava ir... keli lietuviai, net 
savo vėliavą pamiršę atsinešti! 
Laimei, lietuvius išgelbėjo vie

Juozas Pronskus, Dr. Balys Matulionis ir Jackus 
Sonda prie Wallum ežero.

na Karosų šeima, kuri atvažia
vo pilną autobusėlį prisikrovusi 
savo darbo plakatų su šūkiais ir 
bolševizmo imperializmo pa
smerkimais. Geriausiu pripaži
nome tokį: “Keep Europe Beau- 
tiff ui — Out Communists!” 
Bostono Lietuvių Piliečių klube 
patyrėme, kad Narragansett yra 
geriausias alus Rytuose ypač 
karštą dieną.

Providence

Pakeliui iš Bostono į Cape Cod 
yra amerikonišku mastu mažas, 
nedaug daugiau kaip 200,000 gy
ventojų turintis miestelis Pro
vidence, atsiprašau Rhode Is
land valstybės sostinė, nors nuo 
Atlanto 40 mylių atstu, bet Nar
ragansett įlanka yra tokia mil
žiniška, kad šis miestukas pasi
darė didžiausiu jūriniu uostu 

visoje Naujoje Anglijoje!
čia daugiausiai iš dzūkų atei

vių susidariusiai lietuvių para
pijai klebonauja šaunus žemai
tis iš Židikų kunigas Vaclovas 
Martinkus, Balfo pirmininkas, 
kurio du kasdieniniai neatidė
tini atlikti dalykai yra jo bre- 
viorius ir Balfo einamųjų reika
lų knygelė. Jo darbovietė atro
do ir graži ir solidi: yra solidi 
mūrinė, ankstybesnio klebono 
Vaitiekūno 1935 metais pastaty
ta, lietuvių šv. Kazimiero baž
nyčia ir taip pat mūrinė erdvi 
klebonija. Aikštelėje tarp baž
nyčios ir klebonijos yra II Pa
sauliniame kare žuvusiems Pro
vidence lietuviams kariams pa
minklas su sekančiu rašų:

The Honored Dead of St. Ca
simirs Parish in II World War: 
Stanley Stonis d. 12.IX.43 
F. Spitelinskas d. 28.XII.43 
Anthony Kropis d. 3.1.45 
Joseph Shirka d. 22.11.45 
Vytautas Marcevicius

Bendras toje nuo 1900 metų 
čia gyvuojančioje dar apie 700 
lietuvių kolonijoje įspūdis ge
riausiai būtų galimas išreikšti 
angliškai “Sleepy Hollow” snau
džianti užlanka)... Tokiam ener
gingam tvirtam žemaičiui, koks 
tebėra kun. Martinkus, čia tik
rai būtų ankšta, jei ne jo antro
sios tiesioginės pareigos Balfui. 
Jo laimei, jis turi seniuką pensi
ninką kunigą, kurs jį “nedarbo” 
dienomis kartais pavaduoja. Jis 
yra dviejų sportų entuziastas: 
Menkių Rage meškerioti žuvis 
ir Naujojoj Anglijoj meškerio
ti Balfui dolerines, ir atrodo, kad 
gavęs Balfui dešimtinę jis dar 
labiau džiaugiasi kaip sugavęs 
penkių svarų katžuvę!

Valium Lake Sanatorijoje
Vallum Lake, R. L, ir dakta

ras Balys Matulionis arba dak
taras Balys Matulionis ir Val
ium Lake, R. L, yra pasidarę si

-r
nonimai, kur vienas be antro ne
įsivaizduojamas.

Niekas dar nėra gailėjęsis ten 
nuvažiavęs, ,bet ten nuvažiuoti, 
tai lengviau būtų Minotauro la
birintą pereiti: pradėjus iš Pro
vidence reikia pasukti, pasukti 
ir vėl pasukti ir jei laimingas 
— pamatysi pro tankius krū
mus Valium ežero vandenį, jei 
ne — nepamatysi.

Dr. Matulionis jau išsamiai 
spaudoje aprašytas praeitą pa
vasarį ryšium su jo 75 metų 
amžiaus sukaktuvėmis, papildy- 
tinas tiek, kad yra tikras idea
laus daktaro pavyzdys: kitus 
gydo, kad būtų sveiki, ir pats 
yra sveikas kaip tikras ridikas. 
Nors jis ten jau eilė metų kas
dien turi reikalus su sanatori
jos seneliais invalidais pacien
tais, bet užsigrūdinęs jaunatve, 
net slegiančiai praktikos sąlygų 
atmosferai nepasidavęs, tebėra 
dvasia ir kūnu sveiko vyro, tau
raus lietuvio, idealaus žmogaus 
tipo pavyzdys.

Išauginęs ir išmokslinęs du 
sūnus ir dukterį ir juos išrėdęs, 
jis liko pats vienui vienas vien
gungis dviejų aukštų buto apart- 
mente, kurs tačiau labai retą 
dieną nėra pilnas per kelio labi
rintą laimingai pervažiavusių ir 
jį suradusių lietuvių pakeleivių.

Bepig jam, išauginusiam pui
kiais, susipratusiais lietuviais 
savo puikius vaikus. Jis turės 
kam palikti savo-turtingą litu
anistinę biblioteką, visų žymes
niųjų lietuvių dailininkų kūrinių 
originalus, lietuviškus liaudies 
meno dirbinius ir audinius bei 
kitokias kiekvieno lietuvio šir
džiai artimu artifaktu kolekci
jas.

Bet du dalykus daktarui teks 
saugioje vietoje išlaikyti, kol bus 
galima pargabenti į Nepriklau
somą Lietuvą, tai Antano Rūkš- 
telės darbo jo paties ir jo ve
lionės žmonos portretus!

Daktaro kabineto sienose prie
šų priešais kabo Rakštelės dar
bo jo paties portretas, lygiai — 
“lašas į lašą” kaip originalas, 
ir jo jau prieš trejetą metų mi
rusios žmonos — iš profesijos 
gailestingosios seselės atvaizdas.

Kadangi dailininkas, jai gy
vai pozuoti nebegalint, paveiks
lą kūrė iš daugybės foto nuotrau
kų, daktaro Balio nupasakotų 
jos charakterio bruožų ir pana
šios dvasinės bei psichinės me
džiagos, tad kūrinys yra vertas 
geresnių žinovų vertinimo. Ji 
paveiksle stovi lietuviškos gai
lestingos seselės uniformoje su 
Raudonojo Kryžiaus simboliu 
paženklinta perrišamąja skarele 
ant kairės rankos, ateinantį su- 
ėeistam žmogui teikti skubią 
pagalbą. Jos veidas, tai ne tik 
sintetinis viso jos geradaringo 
kad ir neilgo amžiaus išvaizdos 
veidrodis, bet kas dar ir ypač 
paveikia, tai tipingos, idealios 
lietuvaitės, gailestingos seselės, 
visuomet budinčios ir pasiruo
šusios gelbėti žmogų, širdies, sie
los ir dvasios atspindis.

Būtinai žadėjau grįžęs į Chi- 
cagą surasti Antaną ir jam per
duoti šiuos įspūdžius, deja šio
je milijonų žmonių jūroje esa
me tiek pasimetę, kad Rakšte
lės iki šiol dar neteko aptikti. 
Tegul kas man dar mėgina sa
kyti, kad Rūkštelė yra tik gubų 
dailininkas! Rūkštelės gubos 
yra be konkurencijos, bet jo pa
siekta žmogaus fizinio ir dvasi-

Pietų Amerikoje
Argentinos lietuviai medžio 

darbo pramonėje
Ignas Stukas turi baldų par

duotuvę savo namuose Rivada- 
via 2132, Lanus. Jo sūnus Al
bertas Stukas, baigęs fabriko 
statybą Groenlandia 2769, La
nus Oeste, dirba baldus pagal 
užsakymus. Stukai veikia Susi
vienijime. Jie daro vidaus įren
gimus namams. Turi ir lietuvių 
klijentų. Ind. Jono Sudniaus 
departamentui prie San Juan ir 
Boedo puikiai dekoravo. Gražiai 
išpuošė ind. Leopoldo Stanke
vičiaus namą. Abu darbai kai
navo -daugiau negu po milijoną 
•pezų.

Pasikalbėjime su A. L. Balso 
korespondentu Ignas Stukas pa
reiškė, kad Buenos Aires mies
te ir jo priemiesčiuose veikia ar
ti 50 lietuviu medžio dirbtuvių: 
baldų, komercinhi įrengimų, kė
džių fabrikų. Malonu, kad me
džio srities mūšų pramoninin
kai dalyvauja lietuvių veikloje. 
Štai tie fabrikantai: Jonas čikš- 
tas, Kazimieras Kaminskas, Jo
nas BaČkis ir sūnus Jonas, Ni
kodemas Skrandžius, Jonas Nor
kus, Pranas Vihrentis, Antanas 
Girdauskas, Albertas Lukšėnas, 
Juozas šlikas, Liudas Krompal- 
cas, P. A. Čepai, Jz. Kepalas,
Kaz. Maslionis, R. Butkus, J. 
Krikščiūnas, Pr. Tumas, M. Ju- 
sys, Tadas Adamonis, Alb. Pre- 
velis, Petraitis ir Bufon, Kast, 
švedas, Mykolas Morkūnas, Al. 
Garunkštis, J. Spirka, Vincas 
Steponaitis, Janulionis ir Poge- 
vičius, I. Šimkus, V. Vekelis, Jo
nas Ambrutis, Jz. Gudaitis, Kaz. 
Ruzgus, J. Keblaitis, P. Korkū- 
zas, V. Leita, P. Litvinavičius, 
Jz. Lisauskas, Stasys Rakaus
kas, Antanas Aleksiejus, Bene
diktas Uktveris,. Jn. Lužas, Jz. 
Maslaveckas, apie 50 vien di
džiajame Buenos Aires; beveik 
antra tiek kitose Argentinos da
lyse: Berisse, Rosario, Kordo
boj. Net ir Mar del Platoje My
kolas Raškevičius dirba medžio 
pramonėje. Dauguma mūsiškių 
dirba vien su savo šeimomis, 
bet, bendrai paėmus, duoda dar

nio aspektų konsolidacija drobė- 
jb yra ne tik jo įamžintos lietu
viškos gailestingos seselės idea
lo, bet ir jo paties kūrybos ver
tingiausias paminklas.

(B. d.) J. Pr. 

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

bo keliems šimtams medžio dar
bų specialistams.

Daug lietuvių dirba vietinėse 
firmose kaipo baldų dirbtuvių 
vedėjai. " A.LB.
Džiaugiasi Liet. Enciklopedija

Kovo vidury gavau pirmąjį 
angliškos Lietuvių Enciklopedi
jos tomą, 608 puslapių. Jį išlei
do Juozas Kapočius, 35 tomų 
Liet. Enciklopedijos laidėjas 
Bostone. Anglų kalba išeis 6 to
mai.

Angliškoji Enciklopedija apie 
lietuvius ir Lietuvą mane nu
stebino ir sužavšjo. Visą gyve
nimą rūpinuosi lietuviškais klau
simais, bet šioje knygoje radau 
tokių man naujų ir malonių da
lykų, apie kuriuos niekuomet 
nebuvau girdąjęs. Dabar geriau 
pažįstu Algirdą, Čiurlionį, Lie
tuvos pilis ir pasižymėjusius lie
tuvius.

A ngliško  j e Enciklopedi j o j e 
gana didokas straipsnelis para
šytas apie Argentinos Lietuvių 
Balsą, įkurtą 1927 metais. Re
daktorius jį vadina kairiu. Ar

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

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų- mūsų mažie
siems bei jaunimui:

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

2. Vanda Frankienė-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.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17. eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys; 
didelio formato, kietais 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 didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A Ba
ranauskas parašė Anykščių šilelį, irodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje. .. Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina: TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių. ■

us

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

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

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

gentinai pašvęsti du puslapiai, 
suminint visą lietuvišką veiki
mą. William J. Jurgelas

— Vilniuje leidžiama “Per
galė", darydama užsienio lie
tuvių kultūrinę apžvalgą, išti
są skiltį paskyrė A. Baronui. Jo 
publicistika, rašo, pasižymi 
“nacionalistiniu antitarybišku- 
mu”, tačiau beletristika “at
skleidžia tam tikros buržuazi
nės emigracijos dalies gyveni
nio būdą”.
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SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS”

M

Taupymo Indėliai 
Apdrausti |k| $20,000.
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SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Minnesotos Tautinės Gvardijos aviacijos dalinys demonstruoja grupinį skraidymą. Šie keturi lėk
tuvai yra F-102 "Delta Daggers". Spalio 26—31 d. d. Floridoje įvyks karo aviacijos grupiu var

žybos. Jose dalyvaus ir Minnesotos eskadrilė.

w -*-* -L1 v 9
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

P. STRAVINSKAS
SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS
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$18.00
$10.00

įtraukė į “Syllabus erorum”, į 
pasmerktųjų, klaidingųjų moks-

$20.00
$11.00

(vo- 
enc.
Jis

pro-

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9. vaL ryto iki 5 vai vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

neiškeitė į principus. Tą rodo 
faktas, kad jis fašizmą, kaip klai
dingą (su krikščioniškąja mo
rale nesuderinamą) mokslą,
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Pašto perorganizavimas
Amerikos paštas pagaliau bus atpalaiduotas nuo po

litikos ir pradės savarankiškai tvarkytis. Prieš kelias sa
vaites Kongresas pasisakė už prezidento Nixono remiamą 
projektą paštui reformuoti ir modernizuoti.

Jokia kita valdinė Įstaiga taip ilgai neišsilaikė be žy
mesnio reformavimo kaip pašto sistemą, kuri buvo su
kurta prieš ĮSI m. Sudarymas pašto vadovybės pasiliko 
beveik visiškai nepakeistas. Patarnavimo būdas irgi la- 

- bai mažai tesikeitė. Per daugelį, daugelį metų paštas, 
palyginti, veikė gana tvarkingai ir jo patarnavimu per 
daug nebuvo galimą nusiskųsti. Negalavimai prasidėjo 
tik prieš paskutinius kelis metus, kai nepaprastai pagau
sėjo siuntimas per paštą laiškų, laikraščių ir kitų dalykų. 
Tas pagausėjimas siekė net bilijonus (apskaičiuojama, 
kad metų būvyje per paštą pasiunčiama apie 83 bilijonai 
laiškų, laikraščių, žurnalų ir kitko).

Tokiam siuntinių tvanui paštas nebuvo pasiruošęs: 
neturėjo nei tinkamų ir moderniškai įrengtų patalpų, nei 
pakankamai automatinių mašinų siuntiniams suskirstyti. 
Ir, pagaliau neturėjo kompetentingų žmonių vadovauti 
pašto įstaigoms. .

Jokia kita įstaiga nebuvo taip politikierių išnaudoja
ma kaip paštas. Didesnių ir mažesnių miestų paštų vir
šininkais buvo skiriami senatorių ar kitų aukštų parei
gūnų rekomenduojami asmenys. O tokių rekomendacijų 
paprastai susilaukdavo tie, kurie vienokiu ar kitokiu bū
du padėdavo tiems aukštiems pareigūnams rinkiminėje 
kampanijoje.

Politikieriams tai buvo gera proga atsilyginti už pa
slaugą. O kai į pašto viršininkų postus dažnai patekdavo 
nekompetentingi asmenys, tai dėlei to politikieriai nesi
sielodavo. Net generalinio pašto viršininko paskyrimas 
buvo iki šiol grynai politinis dalykas: atpildas už nuopel
nus politinei partijai.

Pagal priimtą pašto reformavimo projektą visa tai 
bus pakeista. Paštą tvarkys korporacijos pagrindais su
daryta federalinė agentūra — J. V. Pašto Tarnyba, susi 
dedanti iš vienuolikos Tarybos valdytojų, savo rūšies 
direktorių. Prezidentas su senato pritarimu paskirs de
vynis valdytojus, kurie turės teisę “samdyti” generali
nį pašto viršininką ir jo padėjėją. Pastarieji du taip pat 
bus laikomi tarybos nariais. Tiek generalinis pašto virši
ninkas, tiek jo padėjėjas nuo politinių vėjų nepriklausys: 
pakaitos administracijoje jų nepalies, nes savo postuose 
jie galės pasilikti iki išeis į pensiją.

VINCAS ŽEMAITIS

PAVĖLUOTAS LIETUVOS
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1321 m. rugs. mėn. 22 d. Karalius Gedi

minas laiške Dorpato , Rygos, Eželio vys
kupams ir Rygos miesto tarybai skundžia
si, kad “taika, kuri buvo padaryta tarp' 
mūsų ir jūsų ir sustiprinta raštu iš abiejų 
pusių ir viešpaties popiežiaus patvirtinta, 
dabar be jokios mūsų kaltės yra nedraugiš
kai pažeidinėjama brolių kryžiuočių iš 
ulonų namo”.

1321 M. POPIEŽIAUS LEGATŲ 
PASIUNTINIŲ PRANEŠIMAS

Laiškuos paminėti popiežiaus legatai 
pasiekė Rygą spalių mėn., o jų pasiųsti 
pasiuntiniai atvyko į Vilniaus miestą šeš
tadienyje po Visų šventų, atseit, lapkričio 
mėn. pradžioje, žinoma, popiežiaus laiš
kai žymiai anksčiau bus pasiekę pirmoje 
eilėje Ordiną, kiek vėliau ir Gediminą. 
Taip kad Įspėtas Ordinas turėjo laiko apsi
drausti nuo gresiančių jam nemalonumų, 
o Gediminas su savo tarėjais turėjo laiko 
susipažinti su popiežiaus laiško turiniu ir 
padaryti galutinį sprendimą. Gediminas 
turėjo apie 20 asmenų tarybą, jai priklau
sė po vieną vienuoli iš pranciškonų ir do
mininkonų ordino. Svarbesnysis jų buvo 
pranciškonas brolis Mikalojus.

Audiatur ei altera pars (la)

(Tęsinys)
d) iPo Pijaus X popiežium bu

vo išrinktas Benediktas XV 
(1914), kuris dėjo visas pastan
gas sušvelninti I-jo pas. karo 
žiaurumus ir užgydyti tautoms 
to karo padarytas žaizdas. Jam 
už parodytą jo herojinį huma
niškumą nusilenkė visas pasau
lis, net nekrikščioniškas (pvz., 
Turkijos sostinėje jam yra pa
statytas paminklas). Ir šis po
piežius mityų S. šimoliūnui yra 
dėmesio neverta asmenybė.

e) Benediktui XV mirus, pon
tifikatas teko Pijui XI (1922), 
kuris per savo popiežiavimo 17 
metų paskelbė septyniolika en
ciklikų; jisai drąsiai, nesilanks- 
tydamas galingiesiems, pasmer
kė ten klaidinguosius valstybės 
mokslus (pdiitines doktrinas) 
jų tarpe ir komunizmą (encikli
koje “Divin redemptoris”), fa
šizmą (italų kalba parašytoje 
enciklikoje “Non abbiamo bisog- 
no”) ir nacionalsocializmą 
kiečių kalba parašytoje' 
“Mit brennender Sorge”), 
daugelį kartų kėlė balsą,
testavo prieš nacių vykdomą žy
dų persekiojimą ir prieš jų min- 
džio j imą pagrindinių žmogaus 
teisių;

Jis sudarė, tiesa, ir su Mussoli
ni konkordatą, gavęs iš jo Baž
nyčiai daug teisių, netgi lais
vę įsisteigti Vatikano valstybę 
(kuri Italijos liberalų buvo pa-

Mussolini, pasirašęs Laterano 
sutartis (1929), paskelbė tautai, 
kad jis Bažnyčiai davęs tai, ko 
jokia kita valdžia jai nedavė ir 
neduotų, kad katalikybė esanti 
fašistinės Italijos religija, kad, 
jei ne italai, Bažnyčia būtų se
nai sunykusi, tai Pijus XI tuo
jau pat (sekančiu dieną!) per 
Vatikano spaudą (Osservatore 
Romano) ir radiju pareiškė sa
vo griežtą prieštaravimą tokiam 
dučės aiškinimui. Jis pasakė, 
kad tai herezija, netgi ir dau
giau, negu herezija. Bažnyčia, 
esą, gavusi iš Italijos t£i, kas 
jai priklauso. Kat. Bažnyčia 
esanti visų tautų religija, ne 
vienų tik italų. Ji nesanti ir ne
galinti būti fašistinės Italijos 
religija, nes fašizmas neside
rinąs su krikščioniškuoju doros 
mokslu. O kai dėl to Mussolini 
didelio “davimo” Bažnyčiai, tai 
Pijus XI dar pareiškė, kad Mus
solini iš Bažnyčios “daugiau ga
vo”, dargi to, kas jam visai ne
priklauso. jis “gavo” Bažnyčios 
tylėjimą dėl fašizmo klaidų tų 
sutarčių vedimo metu, ir pasau
lis galėjęs pagalvoti, kad Baž
nyčia pritaria fašizmo klaidoms.

Dabar gal gi bus ir mūsų S. 
šimoliūnui aišku, kad Bažnyčia 
niekada nebuvo susitaikiusi su 
fašizmu, kad jį, kaip klaidingą 
mokslą, ji visą laiką smerkė rr 
tebesmerkia iki šiol.

f) Pijui XI mirus, nusilenkė 
jam visas pasaulis, kaip didžiau
siam moraliniam autoritetui, ne 
tik krikščionys, bet ir nekrikš-

Valdytojų taryba turės teisę nustatyti kainas siunti
niams, ' užtraukti paskolas pašto reorganizavimui (nau
jiems pastatams, naujiems įrengimams; patarnavimo au
tomatizacijai).

Pašto modernizavimas faktiškai z jau prasidėjo. Sa
kysime, Chicagos srityje (River Grove) jau baigiamas 
įrengti milžiniškas sandėlis, kur bus suskirstyti Chicagos 
miestui skiriami siuntiniai. Panašūs sandėliai arba “paš
to fabrikas” netrukus bus įrengtas ir New Yorkūi, b vė
liau ir kitiems miestams.

Nėra abejonės, kad tai žymiai pagerins pašto patar
navimą. Bet tai atsitiks ne rytoj ir ne poryt: Viena,- va-, 
dinamoji j. V. Pašto tarnyba dar nėra susiorganizavusi 
ir pradės veikti tik kitais metais. Antra, praeis nemažai 
laiko, kol paštas bus iš pagrindų perorganizuotas. Numa
toma, kad tokiam pašto perogahižąvimUi ir sumoderni- 
nimui teks išleisti apie septynis bilijonus dolerių.

Taigi, pašto negalavimai dar gali kelis mėnesius ai* 
net ilgiau nervinti ir erzinti gyventojus^ kuriems su di
deliu pasivėlinimu per paštą prisiunčiami laikraščiai (ga
na dažnai liet ir laiškai). Tačiau dabar nors tiek gerai, 
jog galime tikėtis (tikrai tikėtis);, kad su pašto patarna
vimu susijusios negerovės laipsniškai btls šalinamos ir 
gal netolimoje ateityje bus visiškai pašalintos.

Popiežiaus pasiuntiniai savb pranešime 
rašo, kad jie pirmiausia nuvykę pas pran
ciškonus, kalbėję “su broliu Mikalojum, 
klausdami jį, ar karalius' yra to paties nu
sistatymo, kaip jis buvo rašęs apaštališka
jam viešpačiui ir visam- pasauliui... Jis 
atsakė, kad ankstesnis (karaliaus) nusis
tatymas yra pakitęs tiek, kad jis visai ne
benorįs priimti Kristaus tikėjimo.Po 
mišių, kalbėjomės su broliu Henriku ir 
Bertoldu, broliais pranciškonais... Jiė at
sakė, kad karalius turėjęs gerą pasiryži
mą, bet deja, susiklosčius kitoms (aplin
kybėms), jis visiškai pasikeitęs ir pasidai
ręs priešingas”..

Čia patiekiu ištisai ištrauką iš aprašy
mo — pasiuntinių pasikalbėjimo su kara
lium Gediminų. “Po to karalius paklausė, 
ar mes žinome, kas buvo parašyta laiš
kuose, kuriuos jis buvo paskyręs apasata- 
liškajam vicšpačitri, ponui arkivykupui ir 
visam pasauliui.

Atsakėme, kad laiškų mintis buvo ta, 
kad jis norįs priimti Kristaus tikėjimą ir 
apsikrikštyti.

Tada jis atsakė, kad nebuvo liepęs to 
rašyti, tačiau, jei brolis Bertoldas tai pa
rašė, tai tegu ant jo galvos ir krinta. Ret jei 
kada nors galvojau apie tai, tepakrikštija 
mane velnias”.

Paskui jis tvirtino, jog apaštališkąjį 
viešpatį jis norįs laikyti tėvu, kaip rašė, 
nes “jis yra vyresnis už mane; ir kitus to-

čionys, ne tik tikintieji, bet ir 
ateistai, o Prancūzijos radikal- 
socialistų vadas Eduard Herriot 
pasakė jam tokią kalbą, kokios 
negalėtų pasakyti nei didžiau
sias jo gerbėjas ir garbintojas 
katalikas (apie tai jau esu ra
šęs aukščiau mūsų spaudoje).

g) O kiek principingumo, kiek 
drąsos kovoje su blogiu parodė 
Pijus XH, tas Romos aristokra
tas, ne tik pagal savo kilmę, bet 
ir pagal savo dvasią?! Jis kovo
jo ir su komunistais visais leis
tinais būdais ir priemonėmis, 
1949 jis gi paskelbė net eksko
muniką tiems, kurie sąmonin
gai dedasi prie komunistų, eina 
su jais. Ak, kokia plati buvo 
jo veiklos sritis! Jis paskelbė 
40 enciklikų, kur irgi pasisakė, 
prieš galinguosius.

Naciams užgrobus kitas vals
tybes, jis siuntė toms tautoms 
užuojautas. 1940^X11.2 jis pa
reiškė protestą Hitleriui dėl žu
dymo ligonių ir silpnųjų. Jis įs
pėjo nacius dėl sutarčių laužy
mo. 1942 m. savo kalėdinėje 
kalboje jis pasmerkė totalinę 
valstybę ir jos doktriną. 1943. 
VI.2 d. jis pakartotinai pasmer
kė rasinę teoriją ir užstojo ma
žąsias, silpnąsias tautas, kurias 
didžiosios siekia sunaikinti.

O mes, va, to visa nematome 
ar rienorime matyt. Mūsų laik
raščio bendradarbis S. šimoliū- 
nas drįsta kaltinti piopiežius, kad 
jie nežiūrį “masių”; o tik “val
dančiųjų užmačių”... \

Būtų galima dar daug čia pa
sakyti ir apie paskutinius du po
piežius — tai apie mirusį Joną 
XXlil ir dabartinį Paulių VI, 
bet, manau, užteks to, kas pa
sakyta apie eilę kitų, jų pirmta
kų. šių pastarųjų dviejų veik
la matėme ir matome visi.

Kaikam gali atrodyti, kad, 
pvz., paskutiniai du popiežiai 
permaža parodo žodinio griežtu
mo kovoje su sovietų despotine 
valstybe. Bęt niekas nežinom, 
kodėl popiežiai su tais despotais

negali šiandien kalbėti griežta, 
ugninga kalba.

Greičiausia, reikia jiems žo
dinio griežtumo vengti, kad ne
įsierzinus to žmogaus — žvė
ries. Įerzintas, jis gali daug blo
go jo pavergtiėsiėnis tikintie
siems padaryti-

Juk buvo kada laikai, kai po
piežiai net su barbarais, su plė
šikais ir žmonių žudikais turėjo 
elgtis šveitriai; atsargiai, kad 
nesupykdžius jų. ,

Argi ne popiežius Leonas I, 
Didysis ir šventasis, su dova
nomis prie Romos vartų sutiko 
hunų-gaujų vadą Atlą, tą Die
vo rykštę, kuris grėsė Romą su
deginti ir jos žmones išžudyti ?

Argi nė popiežiai nešė duok
les vandalų vadui Gęnserikui 
(Geizerikui), atsipirkdami nuo 
jų pasikėsinimo irgi tą pačią 
Romą sunaikinti?

Taip, tą darė popiežiai, bet 
niekas, jų nekaltino ir nekaltina

“principų nesilaikymu”, “ma
sių” išdavimu ir “bendradarbia
vimu” su plėšikais..'.

O ką mes darome?
Taigi, mano oponento Sauliaus 

Šnnoliūno kaltinimai Bažnyčiai 
ir popiežiams, kaip matome, ne
pagrįsti ir katalikams labai 
skaudūs.

(Pabaiga)

Sudėgihd Batakių 
if Gaūrėš bažnyčias

Gautame laiške iš Lietuvos, 
Tauragės, rašytame š. m. liepos 
28 d., tarp kitko, rašoma “prieš 
§v. Petrą sridegė Batakių kata
likų bažnyčią, d liepos24 die- 
ri^ sudegę Gaurės katalikų baž
nyčia. Atrodb; abi buvo pa
degtos’’.

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

knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 doleri:

Čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, 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 psty bet juose daug pasakyta. •

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

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir Įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl. , ' . .

Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven
tojams. 40 psL \ ’

j. Vaičiūniene, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl.

Vincas Žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė 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.

kius (asmenis) laikysiu tėvais, ir poną 
arkivyskupą panašiu būdu laikysiu tėvu, 
nes jis yra vyresniąuž mane; o tuos, kurie 
yra jaunesni už mane — sūnumis”;' krikš
čionims jis leidžia savo DieVą garbinti pa
gal savo papročius,’ rusams pagal savo 
apeigas,, lenkams pagal savo papročius, 
“o mes garbiname’ Dievą pagal savo apei
gas, ir visi turime vieną Dievą”.

Ir trumpai pasakius, jis ištisai patvirti
no laiškų turinį, išskyrus tiktai krikštą, — 
kad jis nenorįs krikštytis. Ir dėl to jis pa
sakė tokius žodžius: “Ką jūs kalbate mūri 
apie krikščionis? Kur atrasime didesnių 
skriaudų, didesnės neteisybės, smurto, ne
dorumo ir turto gobšumo, jei ne tarp krik
ščionių žmonių, o ypač tarp tų, kurie de
dasi dorais vienuoliais, kaip, pavyzdžiui, 
kryžiuočiais, tačiau kurie daro visokį pik
tą. čia Gediminas.smulkiau išvardija kry
žiuočių nedorybes* vyskupų, vienuolių, 
dvasininkų žudymus ir ištrėmimus, jėi ne
sutinka su jų norais, laužydami priesaiko
mis patvirtintas, sudarytas taikos sutartis, 
pasiuntinius žudydami, grobdami, žiau
riai elgdamiesi, todėl, sako Gediminas 
“dėl tokio (jų elgesio) nebetikiu visomis jų 
priesaikomis”...

Toliau pasiunliniai rašo: “šie dalykai, 
kurie įvyko vėliau ir kuriuos slapta išgir
dome apie šį reikalą. Paskui mes išgirdo
me iš brojio Henriko, brolio Bertoldo ir 
kitų brolių ir net jiasauliėčių,, kad Prūsi-

jos broliai davė daug drabužių ir brange
nybių įtakingesniems Žemaičiuose ir kad 
dėl to jie sukilo prieš karalių, sakydami, 
kad, jei jis priimsiąs tikėjimą, jie (esą 
pasiryžę)’, nukariauti jį patį, jo sūnus bei 
visus jo šalininkus ir, padedami teutonų 
namo brolių, išvaryti iš jo karalystės ir 
visai išnaikinti.

Tokie grasinantieji žodžiai daug kartų 
tais.metais buvo kartojami karaliaus aki
vaizdoje; panašius grasinančius žodžius 
prieš jį kalbėjo ir rusai; dėl to karalius 
esąs atsigręžęs nuo tikėjimo, kad net ne
drįstąs daugiau kalbėti apie krikštą.

Be to, iš tų pačių brolių pranciškonų 
girdėjome, jog jie girdėję iš vieno domi
ninkono, brolio Mikalojaus draugo, o taip 
pat ir mes iš jo lūpų išgirdome, bet tik slap
ta mūsų ratelyje, kad brolis Mikalojus jam 
pasakęs tokius žodžius: “Vieną kartą aš 
sėdėjau su karaliumi susitikimo metu; ta
da karalius pfaačjb kalbėti apie savo atsi
vertimą, prašydamas patarimo, ką daryti. 
Aš atsakiau: man atrodo, kad jūs neišmin
tingai darote; jūs išsirinkote tėvu Rygos 
arkivyskupą, o jis pats negali apsiginti, 
nes ilgą 12 metų laikotarpį išsėdėjo Romos 
inieste savaisiais reikalais ir sdar iki šiol 
nepabaigė; todėl kokiu būdu jus apgins 
tas, kuris pats negali sau padėti, o apašta
liškasis viešpats yra taip toli, kad ankščiau, 
negu jis ateis jums į pagalbą, jūs būsite 
visiškai ir ištisai sunaikintas; bet jei jūs

norite tuo kėliu eiti, tada jūs turite išsirink
ti kitą galingą karalių, pavyzdžiui, Ven
grijos arba Bohemijos karalių; jie galėtų 
jus apginti bei apsaugoti... ”

Dar daug kitų įdomių dalykų yra šiam 
pranešime ir bendrai “Gedimino laiškuo
se”, bet kad neišeitų iš šio str. temos aš 
juos palieku kita proga. Paminėtos tų laiš
kų ištraukos verčia padaryti šias išvadas.

- * Z T' -

I. Pirmoji ir.pagrindinė lietuvių tautos 
krikšto data yra 1251 metai, kai Lietuvos 
valdovas Mindaugas vainikuotas Lietuvos 
karalium 1253 metais, tą krikštą priėmė šu 
savo šeimadr dvariškiais. Nors pats Min
daugas 1263 m. žuvo, bet krikščionybė Lie
tuvoje paliko, ji augo ir stiprėjo. Sekanti 
po Mindaugo Lietuvos karaliai tik dėl vo
kiečių ordinų intrigų buyo priversti likti 
pagonimis, tikriau nekrikštytais “krikščid- 
riimis”. Tokiu buvo karalius Gediminas, 
tai jis patvirtina sakydamas: “O mes gar
biname Dievą pagal savo apeigaš, ri viši 
turime vieną Dievą”.

(Bus daugiau)

Skaitykite if,platinkite

į



DR. ANNA SAllORAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso 

Rezid. telef.: 
Kasdien nuo 

nuo 7 iki 9 vai 
Ligonius priima

PRospoct 8-3229 
WAlbrook 55076

Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjungos 
Konferencijos nutarimai

tik susitarus.

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

Medical Building). ToL LU 5-6448
1 Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEŽIS
r*lof.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rozu 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

v Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjungos konferencija, su
sirinkusi 1970 metų rugpiūčio 
mėn. 15-16 d. Clevelande ir ap
svarsčiusi aktualiuosius klausi
mus, priėmė tokius nutarimus:

I. Laisvės kovos klausimu

Konferencija pakartoja LKDS 
nusistatymą kovoti už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Kon
ferencija įpareigoja visus krikš
čionis demokratus ir kviečia vi
sus lietuvius šią kovą vykdyti 
visomis jėgomis ir priemonėmis;

II. Saugumo konferencijos 
klausimu

Lietuvių krikščioniškosios de
mokratijos tėvą prelatą Mykolą

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 45849 

R.zii: 388-2233
OFISO VALANDOS, 

f'irmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E C1ARA
27V9 W. 51st STREET

Tol.: GR 6-2400
/ai. pagal susitarimą: Pirui, ketv. 
i—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL i

Rez. Gi' 8-0873

DR. W. M. £ISihl - ciSINAS1 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

, 3844 WEST 63rd STREET -
OFISO VALANDOS:

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba koloms 
(Arch Supports) ir t t

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
12858 Wost 63rd St., Chicogo, ill. 60629 

Tolofu PRospoct 6-5084
a____________________ _ _________

Apdraustas perkreustymas 
ii įvairiu atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tol.: FRontier 6-1882

PERK KAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R.ŠERĖNAS 
2047. W. 67th PL WAlbrook 5-8063

WDINSKAe
150 DOL. PIGIAU 

SPALVOTA TV — 
RADIJAS - PATEFONAS

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso t,ei.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rėk: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

antrad. 2—4.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad, ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki H ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pinna- 
•dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTA5

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

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

DR. LEONAS SEI8UT1S
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 

Bendre praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71st St.

A Tel. 925-8296
Valandos: 2—8 vai, vak. Penktadienį 

10—12 ir nuo .2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telet GI 8-6195

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Konferencija taria, jog So
vietų Sąjungos siūloma saugu
mo konferencija yra tik dar vie
nas būdas Europos saugumui su
mažinti ir pavergtųjų tautų pa
dėčiai įteisinti. Konferencija 
kreipiasi į Vliką prašydama im
tis visų reikiamų priemonių bol
ševikinei klastai atidengti ir Lie
tuvos interesams apsaugoti.
III. Sovietų Sąjungos-Vokieti  jos 

sutarties klausimu

Konferencija taria, jog Sovie
tų Sąjungos-Vakarų Vokietijos 
nepuolimo sutartis ne tik nepa
naikina 1939 metų Molotovo- 
Ribbentropo slaptų susitarimų 
Lietuvos atžvilgiu, bet juos pa
kartoja. Konferencija kreipiasi 
į Vliką prašydama imtis visų 
reikiamų priemonių, kad Vaka
rų Vokietija neratifikuotų kal
bamos sutarties, kuri įteisintų 
dabartinę pavergtų tautų padė-

Krupavičių, Vyskupą Vincentą 
Brizgį, Vyskupą Antaną Deks- 
nį, Vyriausiąjį Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą, Lietuvos Dip
lomatinę Tarnybą, Amerikos 
Lietuvių Tarybą, Lietuvių Ben
druomenę ir visus po pasaulį iš
blaškytus brolius;

Ateitininkų Federaciją, sveh 
čiančią garbingą 60 metų su
kaktį ir toliau atliekančią išskir
tinai reikšmingą misiją lietuviš
kojo jaunimo ir visuomenės tar
pe;

Lietuvių Katalikų Mokslų 
Akademiją, savo kūrybine veik
la prasmingai turtinančią moks
lo žiniją.

NEŽINO 0 RAŠO
Meškos patarimas grybautojams

(PUTRAMENTAS)

gndhauMus gėlės ir vainikai, antka
pių papuošimai ir aeaonhuhi 

kapams gėU*.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Harioin Avo. — 586-1220

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

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

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

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So.-Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Every year we f ail 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart
Do something. A free booklet 
will tell you now you can help.

I Write: The President’* Comrmttfr*
5 on Mental Retardation, 

Washington, D. C. 20201.

Man* --

______■----------- - ---------------- 1

City-.---------- t

(tote _____ Tin Codo , — i

PuWihed as i pubfic sendee in cotx> 
•ration with The AArartrsing CouncM.

AD MAT NO. MR-41-67 
(1 column x 56 lines)

IV. Vliko reikalu «
Konferencija užtikrina Vlikui, 

pavergtos tautos valios reiškė
jui ir vykdytojui, visokeriopą 
paramą ir pasisako prieš pastan
gas įtraukti į Vliką nepolitines 
grupes ir tuo būdu panaikinti 
Vliką kaip tautos atstovybę;

V. LDT reikalu
Konferencija remia Lietuvos 

Diplomatinę Tarnybą ir jos vei
klą tarptautinėje srityje, kvies
dama jos narius nepasiduoti jo
kioms pastangoms mažinti jos 
reikšmę ar trukdyti jos veiklą;

VI. Alto reikalu

Konferencija remia. Ameri
kos Lietuvių Tarybą ir jos veik
lą, talkina jos darbe ir pasisa
ko prieš jos darbų trukdymą bei 
tradicinių prerogatyvų ir susi
tarimų keitimą bei siaurinimą;

VH. PLB reikalu

Konferenciją ragina visus lie
tuvius jungtis aktyyion Lietu
vių -Bendruomenės veiklon sie
kiant tautinio lietuvių išlikimo, 
šiose pastangose kreiptinas ypa
tingas dėmesys į pavergėjo kės
lus tautinio išlikimo troškimą 
panaudoti nusigrižimui nuo tau
tos ir valstybės nepriklausomu
mo siekio;
VIII. Santykių su kraštu reikalu

Konferencija pakartotinai ta
ria, jog

1. Vienintelis pateisinamas ry
šių būdas ir šiandieną tebėra 
santykiavimas grynai asmeni
nėje ir privatinėje plotmėje.

2. Bendravimo, santykiavimo 
ar bendradarbiavimo frazės tau
tinio išlikimo troškulio niekuo
met nenumalšins, nes už jų sle
piasi pats naujausias komunis
tinės Rusijos ginklas politinei 
emigracijai sužlugdyti.

3. Tiems lietuviams, kurie pa
vieniai įsigyja pavergėjų pasiti
kėjimą kelionėms pas laisvuo
sius brolius, visais atsitiktinių 
kontaktų atvejais turi būti per
teiktas nepalenkiamas mūsų nu
sistatymas — siekti laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos, — Lie
tuvos partizanai amžiams liks tos 
kovos pirmūnais, — toje kovoje 
drausmingai pasiduoti laisvųjų 
lietuvių politinei vadovybei.

4. Laikydami sovietinį komu
nizmą didžiausiu Lietuvos prie
šu, lietuviai krikščionys demo
kratai laiko savo pareiga skelb
ti komunizmo Lietuvai padary
tas skriaudas, atidengti komu
nizmo kėslus ir kovoti su defe- 
tistinėmis nuotaikomis, siekian
čiomis nuslopinti lietuvių anti
komunistinį nusistatymą ir ne
priklausomybės siekimą;
IX. Konferencija nuoširdžiai 

sveikina:

Kenčiančią tautą ir kovojan
čius brolius, kurie savo auka, 
kančia ir meile užtikrina Lietu
vai amžiną garbę ir didybę;

Kad Amerika yra nuskriausta 
grybų ir grybautoji! srityje, to . 
nesigina patys amerikiečiai, ku
riems kiekvienas grybas yra 
“poison”.

Bara vyks, bara vyks — visų 1 
grybų pulkauninks, Lietuvoje ir : 
bendrai Europoje pelnytai dė
vintis grybų karaliaus vainiką, 
čia Amerikoje yra tik kažkoks 
nevykęs . hibridas (kerginys) 
tarp baravyko ir lepšės (ožgry- 
bio), kur baravyko “kraujo” 
gali būti ne daugiau kaip kelia- 1 
tas nuošimtis. Beabejo, Ameri
ka gali didžiuotis savo p e 1 ė d- 
grybiais,jų vadinamais “ca- 
liflower mushrooms” — kale- 
fioriniais grybais, kuriuos kar
tais galima prie ąžuolų kelmų 
aptikti ir per klaidą palaikyti tu
pinčiomis didžiulėmis pelėdo
mis, kartais iki 20 svarų svorio 
ir daugiau kaip bušelio talpos! 
Galima- ir Amerikoje rasti Įvai
riausių grybų variantų ir tame 
mene geresnių menininkų kaip 
lietuviai ir ukrainiečiai (many
tum, ir lenkai) ieškoti nereikia, 
įskaitant patį šių eilučių eiliuo
toją.

Dėlto stačiai pyktis ima pa
skaičius tokių neišmanėlių ban
dymą savo žmones atgrasinti 
nuo vieno iš maloniausių spor
tų, pradedant vaikais, baigiant 
pensininkais.

Neseniai (dar pernai vasarą) 
Palos Heights - Willow Springs 
miškų saugonėse valdiškieji 
miškininkai “botanikai” buvo 
iškabinę prie takų ir kelelių 
spausdintus tokio turinio per
spėjimus:

į “How to die young”
Eat mushrooms that turn silver 

blach,"'
those that do not turn silver 

black, '
those that change color when 

cut,
those that do not change color 

when cut,
those that smell good, those that 

smell bad. K 29
Forest Preserve administraci

ja, gavusi apsčiai pylos už tokią 
“literatūrą”, pagaliau tuos pla- 
katukus nurankiojo. Bet štai 
su nedaug geresniu patarimu, 
tikriau pagąsdinimu, pasirodė 
pats Chicagos miesto sveikatos 
komisionierius Murray C. 
Brown, M. D., biuletenyje pava
dintame -“Mushrooms”, kur ge
ri patarimai ir naudingi perspė
jimai yra tiek persunkti baugi
nimais, kad perskaičiusiam nie
ko kito nelieka, kai tik ant visų 
grybų numoti ranka.

Teisingai pastebėjęs, kad yra 
daugiau kaip 3,000 grybų rūšių, 
ir jų tarpe nuodingų, labai pa
našių į sveikus grybus, kaip an
tai Amanita musearia (musmi- 
ris), kad apsinuodijimas iššau
kia didelį prakaitavimą, sėdėji
mą, pilvo skausmus ir diarrhea 
(vidurių paleidimą), neretai ir 
mirtį, gerasis daktaras pataria 
“grybavimą palikti ekspertams”. 
Pasakyk tai tiems amerikie
čiams iš Rytų Europos, kurių 
savaitgaliais po vieną, porelėmis 
ir grupėmis aptiksi didesnėse už
miesčio miškų saugonėse!

Geras daktaro patarimas “įsi
gyti patikimus apie grybus va
dovėlius ir išstudijuoti visų vie
tinių grybų atmainų ’charakte
ristikas”.

Pagelbstint daktarui čia pat 
pateikiama keletas tokių vado
vėlių, kaip antai:

Louis C. C. Krieger: The 
Mushroom • I landbook;

Exploring for Mushrooms. 
Virginia S. Eifert. Illinois Stale 
Museum, Springfield;

Mushroom Collecting for Be
ginners, Canada Department of 
Agriculture, Ottawa, Ontario;

Dr. Oetker Pilzkocltbuch. Ce- 
res-Verlag, Rudolf - August Oet
ker KG, Bielefeld, West Germa-1 
ny, ir '

GRYBAI, Lietuvos Mokslų * 
Akademijos Botanikos Instituto 
leidinys, 1966 m.

Ko iš Chicagos gyventojų 
sveikatos globotojų reiktų pa
geidauti ir reikalauti, tai kad jie 
paveiktų tą dinozaurišką mies
to tranzito sistemą pasirūpinti 
žmoniškesne komunikacija. Da
bar savaitgaliais į geriausias 
miškų saugones, sveikesnio oro, 
gamtos ir rekreacijos versmes, 
kaip Palos Heights, kaip tyčia 
savaitgaliais susisiekimas beveik 
visiškai eliminuotas. Dvi auto
busų linijos iš 63 ir Halsted gat
vių per 95 St. iki Keane Ave- ir 
antroji linija per Archer Avė., 
•Willow Springs ir Lemont į Jo- 
liet šeštadieniais ir sekmadie
niais kursuoja tik po pora kar
tų per dieną ir paskutiniai auto
busai grįžta į Chicagą apie 4 vai. 
popiet. Reiškia, kad standarti
niu laiku grįžta 3 valandą. Kiek 
gali žmogus prigrybauti iki 3 
valandos popiet. Aišku: kas ne
turi savo automobilio, net gry
bavimo sporto malonumo negali 
turėti. J. Pr.

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
■■----- — - --e

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 
b/ 2533 W. 71st Street
K V* Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

1 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
S AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

PAIEŠKOJIMAI
Budrys Jonas, gyv. Čikagoje. 

Jo tėvas Jonas, Gasparo sūnus, 
buvo atvykęs 1913 m. į South 
Bostoną. - '

Čepaitis Leonardas, kapitonas, 
gyv. ir žuvęs Ukrainoje. Jo gi
minės ar pažįstarnlejf prašomi 
atsiliepti.

Irlikas Valentinas ir jo sesuo 
Irlikaitė Angelika, Juozapo ir 
Elenos vaikai, gyvenusi Vilniu
je.

Juška Kazys, Igno sūnus, iš 
Kybartų, gyvenęs Kenosha, Wis
consin. •

Mizaras Kazimieras, Antano , 
sūnus, gimęs 1897 m. 1935 me- Į 
tais gyv. Detroite. j

Puris-Pųrevičius Vladislovas • 
ir Aleksandras, gįmę Radviliš
ky, išvykę iš Lietuvos 1909 m.

Putinaitė Morta, Miko duktė, 
gimusi Masčiu kaime, Tauragės 
apskr., tarnavusi Klaipėdos kra
šte.

Simonaitis Titas, Marcelino 
sūnus, gyv. Čikagos priemiesty, 
ir jo sūnus Titas.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti : Lietuvos Generalinis Kon
sulatas, 6147 South Artesian 
Ave., Chicago, Ill. 60629, telef. 
'RE 7-8334.

Laidotuvių direktoriai:

GERALDAS F. DAIM1DDOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
t

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTV 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-10C

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Susirinkimų ir parengimų

— žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks trečiadieni, rug
sėjo 16 dieną 7:30 vai. vak., Holly
wood svetainėj, 2417 W. 43rd St. Na
riai kviečiami dalyvauti. Aptarsite 
klubo renkalus, nes jau atostogos pa
sibaigė ir laikas stoti prie darbo.

Rožė Didžgalvieno, rast.

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI'
SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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Savicko pareiškimas apie Lietuvą
JJilįjgOS į’lai Amerikoje ir lietuvių tautos

reikalai rytų Europoje man vi-

MALE
TRUMPAI

<*•*«

įbisą laikę buvo arti prie širdies. Į 
F«n Tllinruv v/tinin r»«»i-ve-ir

— Jz. Mackevičius, pensinin- 
Esu Illinois seimo narys'ir kas, gyv. Marquette Parke, jau

HELP WANTED
Darblninky Reikia

HELP WANTED
Darbininkh

MACHINE OPERATOR 
TRAINEES

Will train men for positions as oper- 
. . . ... .. . No

be rel-

£

Frank Savickas

i kandidatuoju į Illinois senatą, daugelį metų aktyviai darbuoja- 
Lietuviams buvau naudingas ir si Balfo šalpos darbuose. Dabar 
esu įsitikinęs,' kad ateityje ga- jis yra ne tik direktorius, sky

riaus pirmininkas, bet ir uoliau
sias aukų rinkėjas Tai pavyz
dys, ką gali padaryti pensinin
kas.

Sovietų Są-

jo

— Juozas, Antanina ir Rim
vydas Vasiukevičiai, gyv. 3745 
So. Damen Avė., pereitą savait
galį buvo nuskridę į Torontą, 
!<anadoje, kur dalyvavo Bacevi
čių iš Slavikų 50 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvių iškil
mėse. Jie patenkinti savo 1— 
lione.

laikosi ir 
tracija.

ators in fabric roll processin; 
experience necessary. Must I 

liable and steady.
Top pay. 

Excellent benefits.
APPLY

JOANNA WESTERN MILLS
2141 So. Jefferson

IF Y01
ABLE TO A

FEW EVES P
WE 6

. “IShow you uo

T

REAL ESTATE FOR SALI 
Namai, žema — Pardavimui

them into a^njs, daromos ilgiems terminams 
family inAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS 

CAT J. ^jjgWRMACLJV1 KREIPKITĖS Į

. -,'EDERAL SAVINGS 
LAZANAUSKAS, prezidentu 

Chicago, Ilk

764-51 -S

^Praeitą trečiadieni, rugs. 9 d. 
Illinois seimo ątsovas -Frank 
'Savickas spaudos atstovams ir 
lietuvių radijo valandų prane
šėjams padarė svarbų pareiš-

prisilaikysiu

Vėjams padarė svarbų pareiš- 
Jcimą LFetiivos ir lietuvių rei-
jkalais. Tame pareiškime jis iš
dėstė savo pažiūras į lietuvių 
;darbą Amerikoje ir lietuvių 
-pastangas gimtiniam , kraštui

{dėstė
• -

laisvinti.
-

». Savicko pareiškimas šitaip 
skamba:
2 Esu gimęs ir augęs Chicago- 
je. Abu mano tėvai yra lietu
viai. Tėvas yra gimęs Lietuvo
je, o matina jau gimusi Ameri- 
įkoje. Lietuvoje mari niekad 
■neteko būti, bet -lietuvių reika-

liu būti dar naudingesnis.’ Esu 
informuotas apie nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpiu kraš
te padarytą pažangą. Taip pat 
žinau, kiek lietuviai karo eigo
je ir po karo buvo nuskriausti. 
Džiaugiuosi, kad JAV nepripa- 

i žino nepriklausomos Lietuvos 
| prijungimo prie
j-ungos. Okupacijos dieną Val
stybės departamento padary
tas pareiškimas galioja ir šian
dien. Jo laikėsi demokratinės 

[šio krašto administracijos,
dabartinė adminiš-

Dagosiu, kad ir ateity
je Lietuvos prijungimas — tie
sioginiai ar netiesioginiai — 
niekad nebūtų pripažintas.

Kaip šio krašto pilietis ir įs
tatymų leidėjas,
ir kito įstatymo (Captive na
tions res. No. 393), kuris pata
ria JAV vyriausybei -padėti pa
vergtoms tautos išsilaisvinti. 
Nepraleisiu nei vienos progos 
padėti Amerikos lietuviams ir 
dirbsiu kartu su organizuota 
lietuvių visuomene, kad Lie
tuva vėl galėtų tapti nepriklau
soma ir demokratinė.

W IBI
■ ■ "*

1.

Library of Congress Gr.
-------------1 Division

Debesuota, gali lyti.
Saulė teka 6;30, leidžiasi 7:02

.. -
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Savo naminę vaistų spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkuteš ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktų klaidų, nes vaistų su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir i uos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

Naujas pašto ženklas
JAV paštas spalio 17 dieną 

išleidžia naują 6 centų pašto 
ženklą paminėti istorinio Min- 
nesotos forto Fort Snelling 150 
metų sukakčiai.

Tas fortas buvo pastatytas 
ant smėlinio akmens kalno Min- 
nesotos ir Mississippi upių san
takoje Į pietus nuo Minneapo- 
lio. 
m as
siems ateiviams prąlaužiant 
sau kelią į tolimuosius šiaur
vakarius.

Snelling fortui priskiria- 
didelis vaidmuo baltie-

A

»

SIUNTINIAI
J LIETUVA

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairiu pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

P"

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Įvairią prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai. t

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

~ HIGH RATES — PAID QUARTERLY
5% 

Passbooks 

5’/z% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

/
/&£SSįk 4
INSURED

•WTO

At

6% 
$5,000 minimum 
2 year certificate 

534% 
$1,000 minimum 

1 year certificate
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

■ BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
V. 
r—

4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai Ilgų metų patyrimas.

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

> - — -- - - ■ ------- —-----——.——----------------------

• jpi......................... ................. —■■■■■■■II. • ' ..............................

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

|i- 404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

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

pasių-

r
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UOS STREIf

Virginia 1-Tl^l
BEAUT1

FULL lENKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
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.
..v v*.*.* J V J

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

i We offer journeyman wages, excellent ri-irnrl/inU

— Juozas Laurinaitis, gyv. 
3355 So. Union Avė., Bridgepor- 
te, kilęs iš Kud. Naumiesčio, ša
kių aps., šaulys ir energingas 
kovotojas dėl kapinių teisių or
ganizacijoje bei kitose srityse, 
dabar grįžo iš Community ligo
ninės po operacijos pamažu
sveiksta savo namuose.

— Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos garbės narys adv. Rapo
las Skipitis, Detroite įvykusio 
LŠST visuotinio atstovų suva
žiavimo metu, balandžio 25 ir 
26 dienomis, buvo išrinktas šau
lių sąjungos garbės pirmininku, 
o kuopos garbės šaulys Vladas 
Išganaitis — sąjungos garbės 
nariu.

kuris

— Balfo Chicagos apskrities 
darbuotojai rūpinasi, kad jų 
skyriuose užsirašę aukų rinkė
jai rudens vajaus metu, būtų 
pakviesti svečiais į Balfo vajaus 
iškilmingą atidarymą,
įvyks rugsėjo 27 d., sekmadienį. 
Mecenatas, vieta ir laikas bus 
greitai paskelbta spaudoje.

— Frank Savickas Marquette 
Parke kandidatuoja demokrahj 
sąrašu. į Illinois senatą. Jį jau 
indorsavo demokratų partija 
Chicago j e. Rugsėjo 9 d. įvyko 
spaudos konferencija fStankūno 
salėje,. 6555 So. Kedzie Avė. Da
lyvavo apie 20 asmenų, kurie įsi
pareigojo jam padėti laimėti rin
kimus, kurie bus lapkričio mėn. 
Svečiai buvo pavaišinti. Daly
vavo redakcijų ir spaudos ats
tovai.

WANTED TWO REAL ESTATE 
SALES MEN

To take complete charge of sales. 
VACEK A~'CO.

P. KEZON-->V 
1751 W1 47 STREET 

927-3982 A .
- f’

, _ ,, .... ,1—, .1 IJ _

vicekomandierius. Frank* Jur
gaitis — adjutantas, Juozas 
Stanaitis — iždininkas, Adam 
Anderson ir Jonas Evans — tar
nybos pareigūnai 
nas švedas — kapelionas, Char 
les Petrila — kapeliono pava
duotojas, 
istorikas, 
ginklų seržantas, Frank Zogas 
— teisėjas advokatas ir Dr. Ro
nald Povilaitis —• gydytojas. 
Pristatymo iškilmės įvyko rug-

for interesting wc — NOTARIATAS — VERTIMAI
Hair Treatment VISAIS DRAUDIMO reikalais

barie^ WfocDlS - BELL REALTY

ditiorE TAX SERVICE
Apply in person — PRospect 8-2233 

THE THO?-------- r . —.
3166 N LINC14^5 ■ PARDAVIMAS • NOTARIATAS

lTMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
JKESČIAI — INCOME TAX.

_____ REAL ESTATE
Reliable woman \yanU. 'nrr
own room. Two adf1 11SL”
old boy. General ---------
cooking, other help 1 ,

& home for rir bu%
Must speak sorPs

Tel. 446- ,
__________________ Parke. 

SECRElte
Legal typing, sh ireng-

281-
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LIVE IN HOU

own room. Two adf

kun. Anta-

Edvardas Pocius
Bruno Mikėnas

dictaphone. Salazer- 
rate with experieiir, to- 

Repl3Man3
DE 2-6454

Maria

WAITRESS TY 
Excellent salaryAX

sėjo 12 d. posto būstinėje, 6818 '
So. Western Ave. šio posto ko- 
mandierium anksčiau buvo An 
thony Paragauškas.

conditions. <
6 day week, p 

CaU
BO 8-5 •

DRAPERY Sq

— Amerikos Legiono Don _ _ : vacation ana haL
> CENTURY DRj

124 k ME- 
7-9327

Varnas Posto Pagelbinis mote
rų vienetas išrinko naują val
dybą ir iškilmių proga pristatė 
pareigoms. Rita Radcliff yra 
išrinkta pirmininke, Stella 
Wabol — pirmąja vicepirm., 
Anelė Pocius-—-.Jantrąja vice-

Experienced. Steady

Oak Park

TEN STEBUKLAI, ČIA NAMAI
PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 

Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000.

4 BUTU ant kampo mūras. . Sausas, 
švarus, iš geru ranku, Marquette Par
ke. $44.000.

garažas, arti ofiso.

švarus, iš geru ranku, Marquette Par
ke. $44.000.

2 BUTU, 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36.000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19.600

VERTINGAS APARTMENTINIS prie 
Jaunimo Centro, švarūs butai, pasto
vūs gyventojai, $11.000 nuomos. Įmo
kėti S15.000. Rimtas pasiūlymas. — 
$44,000

BĘVĖRLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsys, apie $14,000 pajamų. Su- 
tarkit apžiūrėti.

9 KAMBARIŲ 12 metu fabrikanto 
rezidencija. 5 miegamieji, 2 votpos, 
mūro garažas, graži vieta. $37,500.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200
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VILNIAUS ŽYDAI RAŠO SKUNDUS
Komunistę valdžia neleidžia išvažiuoti

_ Septyni Vilniaus žydai š. m. vasario 1 d. pasiuntė laišką Izra
elio Ministeriui Pirmininkui Goldą Meir ir Jungtinių Tautų žmo
gaus Teisių Komisijai. Savo laišką jie pradeda: “Mes rašome 
jum šį laišką iš SSR Lietuvos sostinės Vilniaus”. Jie jį rašą labai 
ilgai'laukę ir tik po nesėkmingų apeliavimų savo valdžiai, nes 
norį išvykti iš SSR ir grižti į savo protėvių žydų valstybę-Izraelį, 
o sovietai neleidžią jiem išvykti.

Nusiškundę nacių vykdytu —-----------------
genocidu, dabar siaučiančiu an
tisemitizmu'‘ ir pasitaikančiais 
pogromais prieš žydus, laiško 
autoriai apie jų gyvenimą Lie-
tuvoje prieš II-jį Pasaulinį Ka-
rą, rašo: “Nedaug iš mūsų be-
liko Lietuvoje, šiame puikiame 
žaliame krašte, Baltijos pakran
tėje. Antrojo Pasaulinio Karo 
išvakarėse žydų Bendruomenė 
Lietuvoje turėjo per 300,000 sa
vo narių, kurių 87% buvo išžu
dyta. Niekas kitas, tik mes te
beprisimename patys save šian
dien. Netgi neleidžia žydų kalba 
dėti įrašų tose vietose, kur vyk
domos masinės žudynės. Ten 

“Kaddish”, 
Neleidžia mums

nėra paminklų nei 
nei “Yizkor”.
susirinkti derintame forte pa
minėti masinių žudynių aukas.

Maždaug penkis šimtmečius 
buvo džiaugtasi žėrėjančiu gy
venimu. Dalis mūsų žmonių,

I

IŠ VISO PASAULIO
NEW .YORKAS. — šiandien 

Jungtinės Tautos atidaro savo 
25-tą Generalinės Asamblėjos 
sesija.

SANTIAGO. — Kairiųjų par
tijų kandidatas į Čilės preziden
tus dr. Allende pareiškė, kad 
jeigu parlamentas neišririks jo 
prezidentu, Čilėje įvyks genera
linis streikas, kuris suparaližuos 
visą šalį.

Kairiųjų par-

TURKEY INCIRUK
X .adana

CYPRUS
SYRIA

SS:* :¥S

v.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

SUEZ 
CANAL

LEBANON
IWbeirutI DAMASCUS

.v

♦

ISRAEL
JERUSALEM

%

DAWSON'S
X FIELD

AMMAN--

♦ Šiandien šešiose valstijose 
vyksta pirminiai rinkimai. kan
didatams į valdžios vietas ir į 
kongresą parinkti. Vienas kan
didatų yra buvęs vicepreziden
tas H. Humphrey, kuris siekia 
senato vietos iŠ Minnesotos. Sen. 
McCarthy nutarė iš senato pa
sitraukti.

♦ Viet Congo “užsienio rei
kalų ministerė” Binh sugrįžo į 
derybas Paryžiuje. Ji pareiškė

STREIKAS PRIEŠ GENERAL MOTORS
Darbininkai reikalauja ankstyvos pensijos

DETROITAS. — šiandien turi prasidėti automobilių darbi-
ninku streikas prieš General Motors. Sekmadienio susitikimai 
tarp darbdavių ir unijos atstovų nedavė nieko naujo. Derybos 
dar tęsėsi ir vakar, tačiau šias eilutes rašant, susitarimo nebuvo 
pasiekta ir streiko planai vyravo visuose unijos skyriuose. Abi 
pusės kaltina viena kitą dėl nesusitarimo. General Motors nesu
tinka su unijos reikalavimu, kad 30 metų išdirbęs automobilių 
įmonių darbininkas, išeitų į pensiją su 500 dolerių mėnesinės 
pensijos, nežiūrint, kiek amžiaus jis būtų.

General Motors atstovas Easl 
Bramblett pareiškė, jog tokia 
ankstyva pensija "pakenktų vi
sai pramonei, nes sveiki, patyrę, 
apmokyti darbininkai paliktų 
įmones pačiame* savo stiprume.

Jaunimas geria
Okup. Lietuvoje tebekeliamas 

aliarmas ryšium su mažamečių,

mielai susitiksianti privačiam 
pasikalbėjimui su Amerikos de
legatu Bruce.

♦ Arabų partizanų grupė pa
skelbė, kad visi Amerikos žydai, 
laikomi įkaitais, bus laikomi iz
raelitais, nors jie ir turi Ameri
kos pilietybę. Iš 55 laikomų įkai
tų net 33 yra amerikiečiai. Jie 
laikomi po tris privačiuose na-

paauglių nusikaltimais. Vis daž
niau nurodoma į girtuokliavimą, 
vieną didžiųjų nusikaltimų aks
tinų. štai, R. Petraitis “Komj. 
Tiesoje” (liepos 1) pripažįsta, 
jog okup. Lietuvoje nustatyta, 
kad apie 70 proc. teisės pažei
dimų vienaip ar kitaip susiję su

Paskutiniame savo pasiūlyme 
General Motors pasiūlė darbi
ninkams 38 centus per valandą 
algų pakėlimą, tačiau unija rei
kalauja 63 centų. Unijos rei- 
kąlavimai padidintų bendrovės 
išlaidas darbo jėgoms apie 20 
milijonų dolerių.
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-iXPENINSULA1
visą šalį. Dešiniųjų atstovas 
Alessandri, jei bus išrinktas, ža- j 
da po 60 dienų pasitraukti. Tuo 
atveju įvyktų rinkimai, kuriuo
se galėtų kandidatuoti ir pasku
tinis prezidentas Frei.

ŽENEVA. — Raudonasis Kry
žius paneigė plačiai paskleistą 
žinią, jog Jordane vienai pagrob
tai keleivei gimė vaikas. Jokių 
gimimų keleivių tarpe nebuvę.

SAN LUIS OBISPO. — Iš Ka
lifornijos kalėjimo pabėgo. Ti
mothy Leary, buvęs Harvardo 
profesorius, narkotikų vartoto-

CAIRO®

NEA

Įtempimas Viduriniuose Rytuose nemažėja. Paskutinieji arabu te-
roristy lėktuvu pagrobimai privertė Amerikos vyriausybę paslysti į

muose, kad sunkiau būtų juos 
surasti ir išvaduoti, jei Izraelis 
sugalvotų pulti Jordaną.

♦ Juodųjų Panterų vadas 
Cleaver Hanojuje pasakė kalbą 
į amerikiečius kareivius P. Viet
name. Jis ragina kareivius de
zertyruoti iš dalinių ir šaudyti 
karininkus, ypač generolą Ab
rams, vyriausią vadą.

♦ Sen. Mansfield, demokratų 
vadas senate, atkirto į respubli
konų kaltinimus kongresui. Jis

girtuokliavimu. Paaugliu tar- Darbdaviai 
tvirtina, kad tokios išlaidos pa
keltų automobilių kainas ir pa-

pe šis procentas mažesnis — že
miau 50.

A. Tarybos prezidiumas Vil
niuje 19967 m. buvo išleidęs įsa
ką, kuriuo numatyta nuteisti ka
lėti iki trijų metų tuos, kurie 
sistemingai vaišina nepilname
čius alkoholiniais gėrimais. Ir, 
vis dėlto, neblaivūs jaunuoliai 
šių dienų Lietuvoje dažnai pa
stebimi ne tik gatvėje, kitose 
viešose vietose, bet net ir mo
kyklose. Okup. ^Lietuvoje, su-

1.

didintų infliaciją. General Mo
tors tvirtina, kad unijos reikala
vimai: algos ir visi priedai sie
kia net 2.65 dol. per valandą 
kiekvienam darbininkui.

Streikas automobilių pramonė
je paliestų ir kitas pramonės ša-

£

’ s.

Turkiją karinio transporto lėktuvus, kurie laikomi kryželiu pažymė- 

dykumą, kur buvo susprogdinti trys lėktuvai.
toje bazėje, netoli Adanos. žemiau, kitas kryželis parodo Jordano

J

kas: plieną, stiklą, gumą. Strei
kas paleistų iš darbo apie 344,- 
000 darbininkų Kanadoj ir Ame
rikoje. Streikuotų 145 įmonės.

PERKAME. PARDUODAME. MAI- 
70ME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopa 
drauda, veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET =

kurių sūnūs su dėkingumu šio
krašto sostinę vadina “Yerusha-

— >------- 7—’—---------J pi VJL^OVXIUO, Aia,x xxvrvirx 14. vcw.ww-

lė). Lietuvoje, ypačiai Vilniuje, parašęs daug straipsnių ir 
buvo išaugusi išimtinai skirtin
ga aukšta kultūra. Ten tvarkiu- 

kyklos: pradžios mokyklų tink
las, aukštojo mokslo instituci
jos; ten buvo pasaulinio garso

lem d e Litą” (Lietuvos Jeruza- IZRAELIS SUĖMĖ 450 ARABU
Naujos araby kovos Jordane

J AMMAN AŠ. — Jordane'
leido didžiąją dalį pagrobtų lėktuvų keleivių, tačiau 55 pasilaikė 
ir dėl jų paleidimo dar vyksta derybos su Raudonuoju. Kryžiumi, 
kuris kalba už suinteresuotas šalis: Britaniją, Ameriką, Šveicariją,

pabrėžė, kad kongresas priėmė 
beveik visus prezidento pasiūly
tus programų planus. Kaltini
mai kongresui esą rinkiminė pro^ 
paganda.

.%•

I■ ir -
Unija streiko nešaukia 27 įmo
nėse, nors jos priklauso Gene- 

narnos daly s ne tik tos bendro
vės Įmonėms, bet ir Fordui ir 
Chrysleri u i. . Čikagoj e streiką s 
paliestų Willow Springs esančią 
Fisher Body įmonę su 3,000 dar
bininkų. .

SECRET—^ 
TO GENERAL’

£ ■ t j * Qobi-Duties include genergvep 
& filing. Parking, anin 

sharing and ' frii
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i
i j buvo išaugusi išimtinai skirtin- skaičiavus visas poilsio dienas 

ir atostogas, pasirodo, kad gy
ventojai kas trečią dieną, yra 
laisvi nuo darbo. Blogiausia, kad 
nemaža, šeimų laisvas dienas su
pranta, kaip galimybę dažniau 
pasėdėti prie buteliais apstaty
to stalo. Dar blogiau, kad to
kiais atvejais vaišinami vaikai.

6 knygas apie narkotikų malo
numus.

BOZEMAN.
Wyominge iškrito pirmas snie
gas.

ROMA. —- Grafienė Carrnela 
Belli buvo rasta savo automo
bilyje pasmaugta netoli Romos 
esančiame miške.

PHILEPP. — Mississippi nuo 
bėgių nuėjo 22 traukinio vago
nai.

VENECIJA. — čia įvyko au
dra, kurioje žuvo 41 asmuo. Pa
daryta nuostolių virš 3 milijonų 
doleriu. Daug namų apgriauta.

HOLLYWOOD. — Iš vieno

F

A3IMANAS.
ral Motors bendrovei, čia garnįA. r ’ L1UDX-

Duties include genergvei- 
sharing and ' frir“į. 

bs.

L
gar veikė lrebrsSų' ^^i^ riEš>PRospect 8-5454 Montanoje irpirmininke. Kitos vieneto pa

reigūnės: Ann fShulmistras — 
sekretorė, Valerija. Stanaitis — 
iždininkė, Bernice Ambrose — 
istorikė, Joanne Sobeckis — ka 
pelionas, Annette Masteika — 
sergantė, Jean Paragauškas ir 
Violeta — vėliavos pareigūnės. 
Violeta Jucius yra buvusi šio 
vieneto pirmininkė.

— Pranas Turnta, Grand Ra 
pids, Mic. yra vietos lietuviš
kos mokyklos vedėjas. ’ Jam tai 
kininkauja mokytojai Vytau
tas Jasaitis ir Nijolė Girginaitė 
- Mahanienė.

-R i

— Marquette Parko namų 
savininkų gegužinė, kuri įvyko 
rugsėjo 7 d. Bruzgulieiiės darže, 
pavyko nepaprastai gerai. Pui
kus oras ir daugybė svečių bei 
valdžios pareigūnų joje dalyva
vo. Tokio pasisekimo retai ka
da susilaukiama. Buvo fir do
vanų paskirstymas bei įdomių 
sveikinimo kalbų. Virtuvėje 
vykęs gaisras buvo greitai užge
sintas. Ta proga buvo parduota 
25 knygos “Lietuva caro ir kai
zerio naguose”.

— Leonardas Povilaitis yra 
išrinktas Amerikos Legiono 
Don Varnas posto 986 koman- 
dierium. Kartu su juo yra iš
rinkti ir pristatyti pareigoms 
kjti štabo nariai: Juozas Rama 
nauskas — vyr. vicekomandie- Jų komanda pirmauja apylin- 
rius, Arnoldas Brazis — jaun. kės pirmenybių varžybose.

kalbų.

— Alfonsas liekis baigė ar
chitektūros mokslus Illinois 
universitete Urbanoje ir gavo 
Master laipsnio diplomą.

— Joana Lomsargytė, Carol 
Savickaitė ir Alison Pikutė yra 
Wentworth parko mergaičių 
beisbolo komandos žaidėjos.

Jau senelis Busby Berkeley 1930 metais vadovavo šokiy pastatymams
keliuose pagarsėjusiuose filmuose. Jis ir dabar, pakviestas Broad-

koma, kad senis Berkeley neprarado savo gero skonio ir atskiria
way teatro, dalyvaus "No, No, Nanette" pastatymo pakartojime. Sa
koma, kad senis Berkeley neprarado savo gero skonio ir atskiria 

graži* merginę nuo negražios.
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12 METU 1% AUKŠTO/mūrinis. 5 
i. ___________
žus rūsys, geroie Marquette Manor 
vietoie. Tik $35,000. .

5 PO 4 IR 1 RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin, langai, šildvmas gara
žas. Maronette Parke. $52 000.

APYNAUJTS 3 BUTU MŪRAS ši
luma gazu. aliumini j aus landai, platus 
sklypas Gaee Parke. $45.000.

K KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma eazu. Aliuminiiaus lan
dai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $21 OO0.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi- 
netinėc vrrfuvps. nauia šiluma eazn 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geras pajamos. Marquette 
Parke. $54,500. >

NERIS B.RĄL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

ir 4 kambariai. Platus sklypas, gra-

vįetoie. Tik $35,000.

BUILDERS AND CONTRACTORS ' 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Treneiu naujus ir nerstatau senus vi- 
■ni rūšių namo apšildymo pečius ir 
įtr-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
■rtogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

TeL: VI 7-3447
— -----

A. AB ALL ’ ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit
LA 1-6047

1kaln*v<ma« veltui kreinMlAs bet kada

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

; 1 1

Strašūno biblioteka, Žydų moks-
linis institutas, daugybė knygų,

Vakarų Vokietijų ir Izraelį. Pastarasis, griebėsi savo priemonių.
Izraelio karinė policija sekmadienio naktį suėmė buvusiose Jor-

I

■ I
I
L

«

laikraščių bei žurnalų, spausdi
namų hebrajų ir žydų kalbomis,
ten buvo žydų teatrai ir klubai. 
■Visa tai kas buvo, jau nebėra 
ir nebus”.

(Laisvas vertimas dalies laiš
ko, paskelbto “Religion in Com
munist Dominated Areas” biu
leteny, 1970’m. birželio mėn. lai
doje, nr. 11-12, 475 Riverside 
Dr., Room 621, New York, N.

.Y. 10027).
Vilniaus žydų pareiškimas, 

kad Nepriklausomoje Lietuvoje
buvo apie 3QO,OO0 žydų, o nacių 
ir bolševikų okupacijose apie 
87% jų buvo išnaikinta, yra tei
singas. IŠ viso okupantai fizi-
niai išnaikino ’ apie 700,000 Lie- 

išnaikino naciai ir apie 400,000 
— bolševikai (Varpas nr. 7, 
1967 m,, psl. 69). (E)

tuvos gyventojų. Apie 300,000

1967 m,, psi. 69)
~ - ;• ” ' į

“Tiesos’įpriekaištai 
Lietuvos įmonėms 
Vilniuje paskelbus 1970 m. 

pirmojo pusmečio “ūkio vysty
mo plano” įvykdymą, “Tiesos” 
žodžiais (liepos 28) paaiškėjo 
ir atsilikimo pramonėje reiški
nių. Atsilieka medvilninių au
dinių įmonės, ne visi pramonės 
gaminiai aukštos kokybės. Da
lyje įmonių, ypač avalynės sri
tyje, pasak dienraščio “dirbama 
senais, amžių atgyvenusiais me
todais”. Tai ypač liečia Šiau
lių “Elnio” įmonę. Daug prie
kaištų teko Alytaus šaldytuvų 
gamyklai.- Jos šaldytuvai par
duodami įvairiose sovietų res
publikose ir bloga gaminių ko
kybė, aišku, žemina ne tik Aly
taus įmonės, bet ir pačios Lie
tuvos vardą.

Daug nesklandumų ir prekių

dano žemėse 350 arabų ir Gazos pakraštyje, kurį valdė Egiptas 
— 100 asmenų. <“Jų tarpe yra keli dr. George Hąbasho, vado
vaujančio Populiariam Palestinos Išlaisvinimo Frontui, giminai
čiai. : '

Populiarus Frontas, kuris įvyk
dė visų keturiu keleiviniu lėktu
vų pagrobimus, paskelbė, kad 
jis nesutiks su jokiomis sąlygo
mis, o priims tik besąlyginį paIš vieno 

finansininko namų vagys išnešė sidavimą. . Septyni arabai, ku-
Rafaelio tapytą paveikslą, ver- rie sėdi britų, šveicarų ar vo- 
tinamą 12 mil. dol.

SAIGONAS. — Amerikiečių 
helikopteris per klaidą apšaudė 
vietnamiečius civilius, kurių 3 
žuvo ir 4 buvo sužeisti.

VIENA. — Vengrijoje mirė 
buvęs valstybės departamento 
tarnautojas Noel Field, kuris 
šnipinėjo komunistams ir 1954 
metais pabėgo į Vengriją.

Alžire atidaryta 
“panterų” Įstaiga 
ALŽIRAS___Amerikos negrų

“Juodųjų Panterų” organizacija 
atidarė savą pirmą užsienio įs
taigą Alžire. Jai vadovauja El
dridge Cleaver, iš Amerikos pa
bėgęs Juodųjų Panterų “infor
macijos ministeris”. *

Panterų agentūros atidaryme 
dalyvavo komunistinės Kinijos 
ir šiaurės Korėjos ambasadoriai 
Alžire. Buvo atsilankę arabų 
partizanų atstovai ir 10 ameri- 

. kiečių, kurie* neseniai važinėjo 
po Kiniją, šiaurės Korėją ir po 
komunistų okupuotas Kambodi- 
jos sritis.

klėčiu kalėjimuose, turi būti pa
leisti. Tik tada arabai paleisią sa
vo laikomus įkaitus.

Vakarų Vokietija pasiuntė į 
Jordaną socialdemokratų par
tijos sekretorių Hans Jurgen 
Wischnewski, kuris pareiškė ara
bų partizanams, kad Vokietija 
yra pasirengusi paleisti tris ara
bus, kurie nuteisti už anksty
vesnį pasikėsinimą prieš keleivi
nį lėktuvą Muencheno aerodro
me. Už tai arabų partizanų gru
pė turi paleisti vokiečius, laiko
mus įkaitais Jordane. ■>

Palestiniečiai partizanai ir 
Jordano kareiviai vėl susikovė

reklamos srityje. Tai vis prie
kaištai, kuriuos okup. Lietuvos 
spauda, su “Tiesa” priešaky, 
skelbia jau net ištisus dešimtme
čius. (E)

netoli Irbido miesto, šiaurinia
me Jordane. Generalinis Jorda
no kariuomenės štabas, praneš
damas apie naujas kovas, paža
dėjo ištirti įvykį ir nubausti kal
tininkus. Irako vyriausybė per
vedė palestiniečių partizanų cen
tro komiteto žiniai vieną kariuo
menės brigadą, susidedančią iš 
3,000 vyrų. Centrinis palestinie
čių komitetas reikalauja, kad 
ir Sirija pervestų, jo komandai 
palestiniečius kareivius, kurių 
Sirijos kariuomenėje yra apie 
5,000. Jordano karinės jėgos tuo 
atveju pasidarytų silpnesnės už 
palestiniečių jėgas.

Popiežius Paulius pasiuntė į 
Jordaną prelatą Jean Rhodain, 
pavesdamas jam derėtis su pa-

lestiniečiais, kad jie paleistų vi
sus likusius įkaitus.

Amerikoje senatorius Javits 
ir Goodel, abu iš New Yorko, 
reikalauja, kad Amerikos lėktu
vai neskristų į tas šalis, kurios 
globoja oro piratus.

BIRMINGHAM. — Vienos 
britų įmonės savininkas paskel
bė, kad jis samdys darbininkus 
tik nejaunesnius kapi 50 metų. 
Jauni darbininkai esą tinginiai 
ir nepatikimi.

LONDONAS. — Iš sovietų ba
leto grupės pabėgusi balerina 
Natalija Makarova pareiškė bri
tų spaudai, kad jai daugiausia 
rūpėjusi kūrybinė laisvė, kurios 
ji neturėjusi, sovietų balete.

Neabejojama, kad ji

Izraelio premjerė Goldą Meir turi 
daug rūpesčiu. Ji si* savaitę atvyksta
i Washington* pasikalbėti su prezi
dentu Nixonu. Neabejojama, kad ji 
pražys iš Amerikos vyriausybės dau

giau ginklų.

Graikija vėl gaus 
Amerikos ginklų

ATĖNAI. — Graikijos vy
riausybė paskelbė, kad Amerika 
greit vėl pradės duoti Graikijai 
karinę paramą. Laukiama tik, 
kad pati Amerikos vyriausybė 
apie tai paskelbtu pasauliui.

Po karinio perversmo 1967 
metų balandžio mėnesį Ameri
ka buvo sustabdžiusi ginklų tie
kimą Graikijai. Buvo daromas 
spaudimas vyriausybei, kad ji 
atstatytų demokratinę valdymo 
sistemą. Iš to spaudimo nieko 
neišėjo ir dabar Graikijos gin
klavimas vėl bus pradėtas plačiu 
mastu. Graikijoje tuo reikalu 
lankėsi gynybos pasekretorius 
tarptautinio saugumo reikalams 
Warren Nutter, kuris tarėsi dvi 
dienas su graikų vyriausybe. 
Graikija yra svarbus Nąto orga- 
mingas Viduržemio jūros fron- 
gas Viduržemio jūros fronte, 
nizacijos dalyvis, ypač reikšmin
gas Viduržemio jūros fronte, 
kur vis daugiau braunasi su sa
vo karo laivais ir savo įtaka So
vietų Sąjunga.

Inžinieriai 
mažai uždirba

Vienos Panevėžio gamyklos 
direktorius V. Stankevičius “Ta
rybinio Mbkytojo” laikraštyje 
(nr. 51) pareiškė: “Mūsų ga
mykloje pagrindinė darbininkų 
masė uždirba nuo 130 iki 200 
rublių. Tuo tarpu pradedančio
jo inžinieriaus atlyginimas ne
viršija 120—130 rublių_Pasitai- 
ko, kad jauni technikai tiesiog 
vengia inžinerinės-techninės tar
nybos, bevelija būti brigadinin
kais, kad tik daugiau uždirbtų”.

(E)

ę

fe

Nepilnamečius alkoholiu vai-
šina ’ rie tik tėvai. Kartais tai 
daro meistras gamykloje, siū-
ląs “aplaistyti” pirmąjį darbo 
užmokestį, kitu ■ ątvej u parduo
tuvės pardavėjas ar kavinės pa
davėja.

Vėl vaizdas vienoje Vilniaus 
kavinėje, “Eglutėje”: atėjo du 
šešiolikmečiai, jiems atnešė bu
telį degtinės, butelį vyno ir ke
letą butelių alaus. Viską ’išgė
rę vaikinai pradėjo laužyti tele
fonus — automatus. Vaikinai 
buvo griežtai nubausti, bet... ne 
padavėja. Dažnu atveju, nusi
skundžiama, nusikaltėliams ar 
jų tėvams taikomos per švelnios 
bausmės. (E)

Žmonijos augimas 
didelė problema
FONTANA. — Wisconsine, 

netoli Lake Geneva—, vyksta 
tarptautinė mokslininkų konfe
rencija, pavadinta Pugwash var
du. Amerikietis Harvardo pro
fesorius Roger Revelle atkreipė 
mokslininkų dėmesį į rimčiausią

♦ Britų valdžia paskelbė, kad 
bandyme pagrobti keleivinį lėk
tuvą nušautas oro piratas buvo 
Amerikos pilietis.

Paskutiniu metu pagarsėjo nedidelės 
arabu partizanu grupes — Populiaraus 
Palestinos Išlaisvinimo Fronto — va* 
das d r. George Ha bash, kurio grupe 
{vykdė keleivinių lėktuvų pagrobimus. 
Grupėje yra apie 4,000 palestiniečių 

daugiausia komunistinių pažiūrų.

pasaulio problemą — begalinį 
žmonių skaičiaus didėjimą. Jo 
nuomone, žmonių skaičius iki 
2050 metų, per ateinančius 80 
metų, patrigubės ir sieks apie 
10 milijardų skaičių.

Prof. Revelle pareiškė, kad 
atsiradus žmonių susikimšimui 
žemėje, atsiras badas ir smur
tas. Profesoriui pritarė britų 
politikė Barbara Ward, kuri ra
gino kreipti dėmesį į neišsivys
čiusių šalių tarptautinį rėmiiną. 
Po dešimt metų, kalbėjo Barbara 
Ward, 25% pasaulio darbo jė
gos bus be darbo. Nors Ameri
ka sudaro tik apie 6% viso pa
saulio gyventojų, ji kontroliuo
ja apie 40% pasaulio turtų. Ki
tos pramonės šalys kontroliuo
ja kitą 40%, o neišsivysčiusioms 
šalims lieka tik 20%. šitokią 
padėtį reikia skubiai taisyti, nes 
pasaulio laukia katastrofa.

— Liepos mėn. pabaigoje Bu
dapešte koncertavo, pirmą kar
tą Vengrijoje, vargdnų meistras 
Leopoldas Digrys. Jis grojo Ba
cho, Franko ir Juzeliūno kūri
nius. Tai buvo ketvirtoji Digrio 
išvyka į užsieni. . (E)

— Rygos rusų teatrui visą š. 
m. liepos mėn. gastroliavus Vil
niuje, Lietuvos A. Tarybos pre
zidiumas teatro kolektyvą ap-

(E)* dovanojo garbės raštu.
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Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly ,

..... ...

h i

ftyiaowlfc VdM 
u Dvtfer 2-Door

2 Years Savings 
Certificate * 

(Minimum $5.000)

your mind.
And they help you at the same 

time. With interest and security. ?
"So next time you have 

something to say about- 
America, let your 
Bond purchases

25 niylias su vienu galionu? Garantija 5 metai arba 50.000 mylių. 
Pigus leidimas.

PLYMOUTH,. VALIANT • BARRACUDA, ROAD BUNNER, 
G T X, FURY-DUSTER.

Vaikai 
rūpestį senesniais, pa 

jie rei

lake stock in America 
Buy US. Savings Bonds

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

SKAITYK PITS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

tusi
jos ^priėjęs. Bet kai pamatė, 
kad toje pačioje, mašinoje sėdi 
'du! vyrai ir seka kiekvieeną 
praeivio žingsnį, tai jis nutarė, 
kad 'neverta prie viliojančios 
sirenos artėti. Ir gerai padarė, 
nes netrukus ta gražuolė pra
dėjo koliotis.

Niekad nereikia artėti prie 
nepažįstamais žmonėmis prisė- 
dusio automobilio. Arčiau pri
ėjusį žmogų “gražuolė” čium
pa už rankos ar plaukų, o už
pakalyje sėdintieji vyrai iš

yra {’resident of Non-Profit Hos
pitals and Homes for Aging 
Connecticut valstybėje, Hart
ford mieste. Jis mediciniškoje 
spaudoje kritikavo dabartinę šio 
krašto valdžios teikiamą sene
liams pagalbą. Jis buvo apklau
sinėtas The Subcommittee on 
Long-Term Care of the US Se
nate Committee on Aging, ši
tam padaliniui vadovauja sena
torius Frank E. Moss (D-Utah). 
štai kaip jis nurodė dabartinės 
seneliams valdiškos pagalbos ne
tobulumus. Pasak jo, dabarti
nės didžiulės Federalinės valdžios 
teikiamos senelių namų staty
bai sumos bus bevertis darbas, 
jei seneliams pagalba nebus tei
kiama pagal išsamų — visapu
sišką planą. O tokio plano da
bar šio krašto valdžia neturinti 
— tvirtino minėtas direktorius. 
Tokio gero plano nebuvimas ve
da seneliams pagalbą į akligat- 
vį: ji bus nepakankama ir ne
efektyvi. Tai tik mokesčių mo
kėtojų pinigų švaistymas. Val
džia turinti planuoti pilnutinę 
seneliams pagalbą, o ne tik da
linai senelių reikalus tenkinti. 
Taip aiškino reikalus šio krašto 
valdžios atstovams minėtas Paul 
de Preaux.

Praeitą savaitę du uegrai no
rėjo apvalyti S. Kedzie gatvėje 
esančią Pauliaus krautuvę. Vy
rai čiupinėjo, čiupinėjo įran
kius, o kai parinko laisvesnį 
momentą, tai per šonines du
ris jau buvo benešą didelę žo
lei piauti mašiną. Laimė, kad 
Pauliaus vaikai laiku pastebė
jo ir juodžius sustabdė.

Nusikaltimo vietoje sugauti 
vagiliai neskubėjo bėgti. Jiems 
nepavyko Pauliui padaryti 
nuostolių, tai jie užsuko į gre
tini^ taverną ir nusinešė pini
gus. Kiton krautuvėn užėję du 
jauni negriukai apsiavė batais 
ir išbėgo.

O vieną mūsų tautietį norėjo 
apvalyti dienos metu ir pačia
me Marquette Parko viduryje. 
Ties savo namais einantį lietu
vį užkalbino pravažiuojantieji 
negrai. Klausinėjo gatvės. Gra
žiai puaugusi moteriškė prašė, 
kad prieitų ir jai atsakytų, nes 
ji negalinti suprasti paaiškini
mo. Jai ištarimas neaiškus... 
Jeigu būtų primygtinai nekvie-

There are a lot of things a man 
can do for his country. Including 
saying his piece, pro or con.

And talk is an important 
part of -what makes a democracy 
like ours work.

But in the final analysis, 
talk is cheap. Personal involve
ment accomplishes a lot more.

Putting part of your savings

Kūno, proto ir jctusmy darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

______ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ______

tokiai pagalbai yra Extended 
Care Facilities. Juose teikiama 
gailestingos sesers-nursės stro
pi pagalba (intensive nursing 
care). Tokie suparaližuotieji, 
kuriems vien iik slaugymo pa
galba tegalima, ^ligoninėje ne
laikomi. Jie pervežami į nursing 
home. -?

Taip ketveriopai seneliai glau
dinami įvairiose vietovėse pagal 
jų pajėgumą^ Bet visos virš mi
nėtos keturios sėnelių buveinės 
yra tų‘ senelių gyvenvietėje/'* |

Vienas centras tvarko visus 
keturias padalinius

Visus tuos? keturis senelių 
globos padalinius turi tvarkyti 
vienas centras '(Senior Citizens 
Community Center). Jis pir
miausia rūpinasi savo apylinkėj 
esančiais pagalbos reikalingais, 
bet dar privačiuose namuose gy
venančiais seneliais. Valdžia iki 
šiol nekoncentfavo visų senelių 
reikalų po vienų planu. Ateityje 
turės būti sudarytos seneliams 
ketveriopos globos vietovės — 
tarsi stovyklos vienoje apylin
kėje besirandančios. Jos apims 
visus virš minėtus keturis se
nelių- globos padalinius Campu
ses for Older Persons). Kiek
viena kolonija turės turėt virš 
minėtus keturis seneliajns pa
galbos teikimo padalinius su 
centru priešakyje. Visi tie ke
turi senelių globos padaliniai tu
rės rastis ne miške, bet senelių 
gyvenamoje vietovėje. Ne vien 
oras seneliams reikalingas. Se
neliams svarbu susitikti su sa
vais draugais, nesijausti išstum
tais iš gyvenimo.

Senelis visada turi jaustis 
savųjų tarpe esąs

Tiek ligoninėje būdamas, tiek 
iš jos išėjęs į nursing home, dar 
daugiau sustiprėjęs 
home” patekęs senelis nesijaus 
iš savųjų išskirtas. Jis vis ra
sis saviškių artumoj, nors ki
tuose pastatuose esąs. Arba at
virkščiai — sveikas buvęs ir su
sirgęs jis talpinamas bus į sa
vo negalei atsakomą vietą: rest 
home, nursing home ar ligoninę. 
Bet jis vis vien paliks savųjų 
artumoje, nes visi virš minėti 
seneliams pagalbos teikimo pa
daliniai bus vienoje apylinkėje. 
Centras aptarnaus visokius se
nelius: tiek namuose priimtus, 
tiek laisvai gyvenančius.

•Įį %

Pasiskaityti Geriatric News, 
Vol. 4. No. 4* April, 1970.

Seneliais rūpestis — visų 
mūsų garbinga pareiga

Visi senstame. Visiems ga
li prisieiti senelių namais pasi
naudoti. Todėl visų mūsų pirma
eilis rūpestis turi būti geras sa
vų pagyvenusių žmonių aprūpi
nimas. Vaikai, nusižiūrėję į 
mūsų 
seks mūsų pėdomis 
kiamai ims rūpintis mumis tada, 
kai mums jų pagalba bus būti
niausia. ’ ■ x

Nė vienas, net geriausiai šian
dien besilaikąs nesame užtikrin
tas, jog nereikės mums senatvė
je pagalbos iš bendrom jėgom 
besirūpinančių savais seneliais 
mūsiškių. Todėl visi iki vienam 
stokime visokeriopon pagalbon 
kiekvienam, kuris ima ant sa
vo pečių rūpestį saviems senies- 
niesiems tinkamo saulėlydžio 
užtikrinimui. [Per šimtą metų 
lietuviai Chicago j e gyvendami, 
civilių asmenų vadovaudami ne
pastatė nė vieno seneliam^ sa
viems užkampio. Nelaukime 
dar kito šimtmečio — spieski- 
mės visi krūvon ir seneliams pa
galba bus ne už kalnų.

Valdžios teikiama pagalba
Amerikietis Paul de Preaux

in that direction. To provide 
some of the economic strength it 
takes to make the whole 
system run.

That’s one reason why Savings 
Bonds mean a lot.

. They help to pay part of the 
cost of running a country

Bepigu žvirbliui — jam nerei
kia savus tėvus prižiūrėti. Kiek
vienam mūsų reikia reikiamai 
aprūpinti visus senesniuosius sa
viškius.' Bepigu krautis milijo
nus fabrikantams, teršiant orą, 
vandenį ir žemę. Bepigu ištek
liuje gyventi nežmoniškam vai
kui, savus tėvus skurde paliku
siam. Mums save žmoniškais 
skaitant, reikia daug darbo ir 
lėšų pakloti, idant pajėgtume tin
kamai visus lietuvius senelius 
kuo geriausiai nukaršinti. Se
nesniais rūpestis yra kiekvieno 
iš mūsų rūpestis, o ne valdžios 
ar kitos kurios įstaigos. Jose 
niekada ^mūsiškis pagyvenęs 
žmogus nesijaus laimingas. O 
laimės' kitam ' suteikimas yra 
sau pačiam- laimingo gyvenimo 
užtikrinimas. Todėl mums ne
pakeliui su tais- visais mūsiš
kiais, kurie i senesnio žmogaus 

-reikalus numoja ranka, ir jau
čiasi geru patriotu, naudingu 
draugijos nariu ar savo tautos 
vaiku esąs. Mes sekime kultū
ringais švedais, norvegais bei.iz
raelitais. — jie saviems sene
liams liuksusines buveines sa
vomis lėšomis parūpino — ir tuo 

■didžiuojasi. Net tūlas lietuvis 
prie jų prisiglaudžia, nes savos 

-pastogės neturi.

Senelių reikalai sprendžiami 
individualiai ir vispusiškai

- Kinis yra susipažinęs su se
nelių reikalais,gerai žino, kad 
senelių reikalai pinasi tarpusa
vyje. Jie negali būti išspren
džiami paskirai. Senelių reika
lai yra individualūs — asmeniš
ki, todėl jie negali būti išspren
džiami bendrybėmis, šis kraš
tas yra pasinešęs medžiaginių 
gėrybių krovimui — už tai daž
nai čia pasireiškia didžiausias 
blogis: žmoniškumo stoka. Kai 
tik to žmoniškumo ir stokoja
ma senelių reikalus tvarkant 
valdišku mastu. Taip tvirtina 
senelių reikalų žinovas, minėta
sis direktorius de Preaux. Jis 
tvirtina, kad šiam krašte sene
liams pagalba mėginama kom- 
puterizuoti ir suvesti vien į fi
nansinius reikalus. Juose atsi
žvelgimui į žmogaus reikalus 
nėra vietos.

Tuo tarpu dabar jie vis daž
niau kartojasi. Atsimename, 
kaip praeitais metais buvo su
muštas Karpuškos prekybos di 
dysis stiklas ir padaryta daug 
nuostolių, o praeitą savaitę į 
greta esančią Walgreen krau
tuvę įėjo stiprus negras ir pra
dėjo rankiotis menkniekius 
nuo lentynų. Kai priėjo prie 
kasininkės, tai pravėrė popie
rinį rudą krepšį ir parodė jai 
didėlį revolverį. Ji manė, kad 
jis mokės už atneštas ir ant sta
lo pabertas prekes, bet įsibro
vėlis jai tarė:

— Žerk visus staleiukyje 
esančius pinigus ir jokio triuk 
šmo nekelk!

Moteriškei nieko kito nebeli
ko, kaip atiduoti visus pini
gus. Negras atneštas prekes pa
liko ant stalo, pinigus rudame 
krepšyje stipriai suspaudė ir 
lėtais žingsniuodamas išėjo. 
Ten jo jau laukė einantis auto
mobilis. Sėdo ir nuvažiavo... 
Atvyko policija, bet pėdsakų 
jau neberado. Ji rado tiktai 
nervuota kasininkę.

pinigus, bet atsegioja ir laikro
dėlius.

■ Apie kiekvieną įtariamą tipą 
reikia informuoti vietos .polici
ją, Taikus gyventojas

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4041 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS Mtt

PHONE: 254401

tarp inspektorių rankų ir lagaminų žiūri, kaip inspektoriai 
tikrina keleivių bagažą, ieškodami ginklų ir sprogmenų. Visuose aerodromuose po paskutiniųjų 

lėktuvų grobimų, buvo sustiprinta apsauga.
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Ketveriopa seneliams 
pagalba būtina

Senelių reikalų žinovas de 
Preaux tvirtina, kad seneliams 
tinkama pagalba turinti apimti 
sekančius keturis padalinius.

1. Nepriklausomas senelių gy
venimas apartmentuose —■ ir 
tik jiems prašant pagalba tei
kiama.

2. Pusiau nepriklausomas se
nelių gyvenimas sukoncentruo
tas vienoje vietovėje (commu
nal or fcongregate living areas). 
Tai tarsi mums žinomi rooming 
house. Seneliams pagalbos no
rintiems lengviau pagalba ga
li būti suteikta sesers ar gydy
tojo, kai seneliai vienoj vieto
vėj gyveną, nors jie laisvai — 
nepriklausomai tvarkosi.

3. Poilsio namai su budinčia 
gailestinga - seserim
Tai taip vadinama tarpinė pa
galba tarp privataus gyvenimo 
ir institucijų (Intermediate care 
facilities
nursing supervision).

4. Didžios pagalbos reikalin
giems seneliams namai vadinasi 
Nursing home. Kitas vardas

1970 Plymouth-Duster

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II L, 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. __ ______ _________
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psL______
4. Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA.* 699 psl. . .............. ___________________ :
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.........
6. J. Augustais, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl.------ ----------------- --------- ;_______ __________
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-

' RIJA, du 'tomai, 207 ir 225 psl. _________ $2.00 Ir
8- Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psL ______________

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. ........   .........................................

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

viršeliais $2.00, kietais ---------------------------------------
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. ________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl._________
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ.______
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LtMĖ. 236 psl___
18. Kip-^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA

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

angliškai. —--- ------------------------ ------------------------- ?
20. Pranys AlŠėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psL
21. Stasyc Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl._____
2?. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl._____

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

Užpuldinėjimai dažnėja Chicagoje
Oficialiai paskelbti duome

nys rodo, kad gyventojai iš 
didmiesčio bėga į priemiesčius. 
Atrodo, kad svarbiausioji prie
žastis yra saugumas. Dar prieš 
kelis metus Chicagps centras 
buvo saugus. Ne tik dienos me 
tu, bet ir vakarais -žmonės ga
lėjo saugiai ir laisvai vaikščioti 
miesto gatvėmis.

Laikraščiai ii' radijas skelbia 
apie užpuldinėjimus gatvėse, 
krautuvėse ir net įsiveržimus 
į privačius būtus;, tačiau ne vi
si užpuldinėjimai skelbiami. 
Jų esti daugiau, negu skelbia
ma.

Iki šio meto Marquette Par
kas būdavo saugus. Užpuolimai 
čia labai retai pasitaikydavo.

DR. JONAS ADOMAVIČIUS

TINKAMA PAGYVENUSIŲJŲ PRIEŽIŪRA
Atgimti visiems mums reikia tinkamai senelių globai, 

žmoniškumo reikalavimas



Atostogos Menkių Rage 
R Į — - - ■   _ Į-^J- -

PASAULIS NE BE ĮDOMIU ŽMONIŲ
Kunigo Ylos pilate

5
Teko būti liepos 26 d. sekma

dienį Putnamo vienuolyno ge
gužinėje. Vienuolynas, nekalto 
prasidėjimo lietuvaičių seselių 
buvusiame stambiame ūkyje 
įrengtas ir jų valdomas. Turi 
visus gyvenimui reikalingus 
įrengimus — koplyčią, konven
to ir kitokius pastatus, puikiau
sią, didelį, gerai prižiūrimą par
ką, gėlynas, daržus, vaismedžių 
sodus, ūkiui nebereikalingus pa
status ir vešlia žole užleistus 
laukus, kadangi vienuolynas že
mės ūkiu nebesiverčią...

Diena pasitaikė skaisčiai gra
ži, žmonių buvo kaip per Šilu
vos atlaidus. Biznis buvo ne
paprastai gyvas. Didžiuliame 
vienuolyno kieme po milžiniš
kais medžiais buvo išsidėstę 
įvairiausi kioskai paties vienuo
lyno įrengti arba parapijų ir 
draugijų pasistatyti. Pavyzdžiui, 
priešais konvento rūmus buvo 
kioskai girai ir sūriui; Worces- 
terio šv. Kazimiero kioskas mais
tui ; Lawrence — rankdarbių, do
vanų — gintaro ir juvelių bei 
devdcionališkų reikmenų krau
tuvėlė; toliau Worcesterio Auš
ros Vartų kioskas — maistui; 
duonos ir medaus, ledų — ice 
cream, informacijos kioskai, Di
džioji Loterija, knygos, plokšte
lės; pietų valgykla — (viščiu
kai, rūgštus pienas ir kugelis); 
Brocktono kavinė ir dar Water
bury — maisto kioskas.
Putnamo atlaidai ir piknikas

Žmonės, kaip bitelės aplink 
korius. Ir apetitas jų. Privež
tų, priaukotų gerybių visiems 
užteko ir seselėms liko. Tokį 
dvarą turi, nesėj a-nepiauna, o 
maitnastį gauna, pamaniau. Tei
singai sakė krikščionybės Įstei
gėjas, patardamas žmonėms pa
simokyti iš laukinių gėlių gy
venti. Tuo atveju, moterys at

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

UP TO 
$20,000. .

''SAFETY Or** 
YOUR SAVINGS

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

Chicago Savings
Loan Association

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakol, Sr., Chairman of the Board -

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30

INSURED

III

Jau išėjo seniai laukta
Juozes Vaičiūnienės knyga

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

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 

čekį ar Money orderį tokiu adresu:

irt
1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

1

rodo yra geriau už vyrus tiku
sios: kiek jos valdo turtų savo 
vienuolynų pastatuose ir jom pri 
skirtuose žemės plotuose Chica- 
gos viename tik pietvakariniame 
užmiestyje įvažiuojant į Tau
tines Kapines “vargšės Klaros” 
(Poor Clares) turi visa dauge
lio akrų kalvą, tos kalvos gale 
pasistatę mūrinį namą gerai ap
mokamai senelių prieglaudai, o 
visą kitą didžiulį medžiais ap
augusį plotą aukšta geležine 
tvora aptverę nė pačios naudo
ja, nė kitiems duoda. Tos pa
čios “vargšės Klaros” jau baigė 
pasistatyti didžiausius pasta
tus prie Keane Avenue toliau į 
pietus, švento Pranciškaus se
selės irgi nepasiduoda. Kas nė
ra matęs jų rūmų, parkų ir so
dų prie senojo Archer kelio Le- 
monte? O gi ko šiandien būtų 
verti mūsų pačių seselių kazi- 
mieriečių rūmai ir viso bloko 
parkas Marquette parke? Bet 
to negana. Visos jos yra reika
lingos ir visos turi rėmėjus.

Įdomu, kaip jos savo dvaruo
se ir rūmuose verstųsi, jei turė
tų mokėti mokesčius nuo įvertin
tos nuosavybės?...-

Miestai krauna ant savo pi
liečių pečių mokesčius po mo
kesčių, nežiūrint, kad tie jau 
kas trečią gautą dolerį atiduoda 
valdžiai kai tuo tarpu bilijoni
niai krašto turtai lieka visiškai 
be mokesčių, kadangi jie. pri
klauso bažnyčioms.
Kiek bažnyčios ir vienuolynai 

turi turtų?

Kiek bažnyčios ir religinės 
organizacijos turi turtų? Vienas 
Dievas težino, atsako Kenneth 
G. Goss žurnalo Look Nr. 10 
straipsnyje “Ar mes turėtume 
apdėti mokesčiais bažnyčių tur
tus ?”

Kelios federalinės valdžios

Dr. Balys Matulionis ir Juozas Pronskus prie Sta
sio Ylos pastatytos "Mindaugo" pilaites.

įstaigos bandžiusios įvertinti mo
kesčiais nepadėtą bažnyčių tur
tą Jungt. Valstybėse, bet buvu
sios sutrukdytos atkaklaus pa
sipriešinimo. Nėra jokio įstaty
mo nei, potvarkio, kurs galėtų 
bažnyčias priversti atskleisti sa
vo turtų knygas, ir jos pačios 
nerodo noro tai daryti. .

Wall Street Journal 1967 m. 
gegužės mėnesį mėginęs įžvelg
ti į bažnyčių investmentų pa
slaptis, bet susidūręs su priešin
ga reakcija turėjęs liautis. Vė
liau Wall Street investmentų rū
mai pradėję apskaičiuoti bažny
čių investavimus į akcijas (stock 
investments). Tyrinėtojai pa
siekę trijų bilijonų dolerių skai
čių pamatę, kad dar tik patį pa
viršių tėra pradrėskę, ir tie sa
vo pastangas sustabdę.

Nepaisant visų sunkumų pa
tirti, esą vertinama, kad bažny
čios turi mažiausiai $100 bilijo
nų... (Vienas bilijonas yra 1,000 
milijonų)...

Vien New Yorko penkiuose 
municipalitetuose esama 4,883 
bažnyčių, sinagogų, vienuolynų, 
konventų. Jų užimamos žemės 
vertė konservatyviai vertinant 
nustatyta $726,010,645. Mokes
čių ekspertai saką, kad šią su
mą padvigubinus būtų arčiau 
tikrovės. Į tą įvertinimą neįei
na vertė tų 1,383 klebonijų ar
ba 931 privačių namų kunigams 

gyventi, ligoninės, kapinės, ko
legijos ir religinės mokyklos, ku
rių bendra vertės suma yra ma
žiausiai dar bilijonas dolerių.

New Yorko bažnyčių nuosa
vybių 50 nuošimčių priklauso 
katalikams, truputi virš 40 nuo
šimčių protestonų sektoms ir li
kusioji dalis žydams. Tokia ben
drai roporcija galiojanti visam 
JAV kraštui.

Ordinų (vienuolynų ir kon
ventų) turtas vien JAV-bėse 
siekiąs $11.5 bilijonų.

Kad lietuviai broliukai ir se
selės trupinėlius tų turtų val
do, negaila.

Jos be darbo nesėdi. Jei laukų 
kombainais nearia, tai lietuvy
bei naudingesnę pareigą atlieka. 
Dar Putnamo “atlaiduose” te
besant buvo platinami atsišau
kimai į lietuvius tėvus, siųsti 
vaikus nuo 7 iki 15 metų am
žiaus į Neringos stovyklą prie 
Brattleboro, Vermonte, kurią iš
laikančios ir jai vadovaujančios 
Putnamo (Nekalto prasidėjimo) 
seselės. Kviečiami vaikai, kurie 
domisi lietuvių kultūra. Stovy
kloje būsią lietuviškų tautiškų 
šokių, dainų, meno ir rankų dar
belių, sporto, diskusijų ir įvai
rios kitokios gaivinančios vei- 
klos. Jų suorganizuota . didelė 
lietuviško jaunimo grupė ir šio
je Putnamo gegužinėje atliko 
plačią tautinių šokių programą.

Putnamo seserys tvarkančios 
ir Marianopolio lietuvišką sene
lių prieglaudą, kurioje .karštą ir 
žinomas, lietuvis daktaras, bu
vęs žymus veikėjas Dr. Motiejus 
Nasvytis su žmona.

Menkas masonas iš teologo

Bet gi šio pilgrimažo į Putna- 
mą tikslas buvo visiškai ne se
selių piknikas, o kunigo profeso
riaus Stasio Ylos “Mindaugo pi
lį” pamatyti.

Gandai sklido, kad kataliky
bės Lietuvoje restauracijos is
torikas laisvalaikiu stato kažką 
ne tik nekatalikišką, bet ir ne
krikščionišką. Reikia pasakyti, 
kad gandai pasitvirtino visu 
šimtu nuošimčių. Jei savo “Min
daugo pilį” kun. Yla būtų mū
rijęs aplinkui kokį didžiulį ąžuo
lą, būtų išėjęs kažkas panašaus 
į kažkieno kažkada pavaizduotą 
dievų ramovę Pruteno ir Vai
devučio laikais. Dabar gi išėjo 
“nei šuo, nei kėdalė”.

Iš cementu surištų lauko ak
menukų išmūrytas apie pusant
ro augumo maždaug keturkam
pis, be jokios formos ir simetri
jos bunkeris su viena anga įeiti 
ir stačiomis geležinėmis kopė
čiomis palipti ant “stogo”. Tai 
akivaizdus patvirtinimas posa
kio, kad vargas, kur pyragus pra
deda kepti batsiuvys ir batus 
siūti pyragius Kaip teologas 
kun. Yla tikrai geras pyragius, 
bet apgailėtinas kaip masonas 
(mūrininkas). Dėlto Ylos pi- 
lalę vadinti Mindaugo pilimi yra 
afrontas architektūrai. Ja ga
lima vadinti pilale, bet tik ne 
pilimi, kaip kad žemaičiai da
ro atskirdami gerą daiktą nuo 
prasto pavyzdžiui klėtis, klėte
lė ir klėtalė; kėdė,’kėdikė ir kė
dalė; troba, trobelė ir trobalė. 
Bet pilalės statytojas į architek
tus nė nepretenduoja. Jis pats 
nuoširdžiai sako, kad ilgas va
landas sėdint prie knygų ir raš
tiško darbo jam yra sveikatai 
reikalinga fizinė mankšta. Jei 
Putnamas būtų kur arti prie 
jūros, tai Šiluvos istorijos au
torius pertraukomis nuo sun-

Marquette Park
PIKNIKAMS

NELAIMINGOS DIENOS

Sekmadieniai rugsėjo 6 d. ir 
rugsėjo 13 d. buvo nelaimingos 
dienos piknikams, nes galima 
sakyti abu sekmadienius lijo ir 
Chicagos organizacijų pikni
kams smarkiai pakenkė, jų tar
pe ir Joniškiečių-Labdarybės ir 
Kultūros Klubui. Vieton turėti 
pikniką rugsėjo 6 d. buvusia
me Liepos darže, valdybai su 
pikniko komisija pysi ta rus da
lis narių, kiek buvo galima, 
tapo telefonais sušaukta į po
nų Sainuolių namus, 7216 So. 
Richmond St. Čia buvo patiek
ta piknikui skirti valgiai bei 
gėrimai ir turėta šaunus links
mas pobūvis. Prie vaišių sta
lo gardžiai pavalgius vieni lo
šė pinaklį, kiti ką kitą, dar kiti 
leido laiko šnekučiuodami. Be 
to iš dalyvių tarpo atsirado ge
rų dainininkų ir dainininkių, ir 
mes padainavome kelioliką su
tartinių. ‘

Apie kitus neturiu daug ką 
pasakyti, bet klubo protokolų 
raštininkė Antoinette Kalys, 
man pirmą kartą girdėta dai
nuojant, pasirodė turinti stip
rų gražų balsą ir su jos balso 
pagalba kur kas geriau išėjo. 
Klubas dar nesenai Turėjo ga
linčių gražiai padainuoti, kaip 
tai Marytė Huck — Marcinkie
nė. Deja, jos jau mūsų tarpe 
nesimato.

Klubo pirmininkė Julija Sa- 
čauskas paprašė susirinkusių
jų kiek kas išgali prisidėti prie' 
šio pobūvio vaišių su doleriu 
— kitu. Manau visi prisidėjo, 
tik neteko sužinoti kiek surink
ta. Atrodo, kad klubas netu
rės nuostolių, o gal liks ir šiek 
tiek pelno, nes kiek pastebė
jau kai kurie iš dalyvių prisU 
dėjo su stambiomis žaliukėmis/

Kitas klubo eilinis susirinki
mas įvyks spalio 6 d. Talman 
salėje, 4500. So. Talman Avė. 
kaip visuomet 8 vai. vakaro vi
si nariai prašomi nepamiršti. 
Po susirinkimo žada būti vai
šės. A. Jusas ,

kaus protinio darbo ne tokį fi
zinį darbą dirbtų, o nubėgdamas 
į paplūdimį mažesnes ir gra
žesnes pilaites iš drėgno smėlio 
statytų. Nes pasakyta yra: Bet 
kuo vaikas bežaistų, kad tik ne- 
bliautų... J. Pr.

(B. d.)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Ligoninėms reikalingi 
pinigai ne pacientai

“Ne kiekvienas pacientas li
goninėje tiek serga, kad turėtų 
būti lovoje. Kai kurie galėtų 
keltis, vaikščioti, valgyti val
gykloje ir būti gydomi kaip vi
zituojantieji pacientai (svečiai) 
viešbutyje”, rašo Dr. T. R. Van 
Dellen savo skiltyje Chicago 
Tribune. “Bet jiems neleidžia
ma tai daryti ir rezultate jie 
gauna ir turi sumokėti už tuos 
pačius patarnavimus kaip ir 
tie, kurie rimtai serga”. Dau
gumas tų žmonių galėtų būti 
gydomi namie.

Daugumas ligoninių kamba
rių yra aprūpinti deguoniu, 
šukei jos priemonėmis, interko- 
munikacijos (vidaus susisieki
mo) sistema ir kitokiomis prie
monėmis greitos pagalbos at
vejams. Be to, ligoninėse yra 
atilsio kambariai, intensyvios 
koronarinių atvejų priežiūros 
vienetai su sofistikuotais įren
gimais ir aukštai išmokslintu 
personalu. Tačiau tik mažas 
nuošimtis pacientų tėra reika

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

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
siems bei jaunimui: . . - .

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

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

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

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys,’ 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J.. Kiburo iliustruota, 64 
psl, kaina 5 dol. , :

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00. V
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, taip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail Z. Sodeikieriės. 
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. 
ciai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.^

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A Ba
ranauskas parašė Anykščių šilelį, įrodyti- -nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje...." Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nėpervertina 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 ysir/iųs 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visa amžių,

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

lingas tokių įrengimų ir prie
žiūros.

Kiekvienam .pacientui ligo
ninėje atitenka po tris tarnau
tojus ir šiems keliant algas 
kiekvieną kartą keliamas mo
kestis už ligoninę.

Pagaliau pradeda 
įmatyti suokalbį

FBI pranešimais, per praei
tus metus 1969 metus 7 polici
jos valdininkai buvo nušauti 
be perspėjimo ir 35,202 polici
ninkai užpulti, tai yra iš kiek
vieno 100 policininkų) 17 buvo 
užpulta. I960 metais buvo už
pulti 9,621 policijos valdinin
kai, tai yra apie 6.3 iš kiekvie
no 100. Neišprovokuotų užpuo
limų šiemet buvo Philadelphi- 
joje, San Francisco, Berkeley, 
Calif. New Yorke, Chicagoje, 
Detroite, Baltimorėje, Montgo
mery, St. Paul, San Jose ir 
Omahoje. Policijos užpuoli
mai ypač padaugėjo, kai radi
kalai savo narius ėmė kurstyti 
šūkiu: ’’Kill the pigs.“

i

<4.

Taupymo indėliai 
Apdrausti Iki *2d,60&
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Spauda - galingas okupanto ginklas
Rusų okupuotoje Lietuvoje spauda padeda valdyti 

kraštą ir išnaudoti žmones. Praeitų metų pabaigoje ir šių 
metų pradžioje lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis Lietuvo
je leidžiama spauda ištisais mėnesiais kalbėjo apje Lenino 
gimimo sukakti ir jos reikšmę lietuvių tautos gyvenime. 
Jeigu Leninas būtų negavęs iš vokiečių kaizerio kariuo
menės štabo stambių sumų pinigų, tai jis būtų nenuver- 
tęs demokratinės rusų valdžios, nepavergęs rusų tautos, 
nesudaręs policinės valstybės ir nepavergęs Lietuvos.

Neseniai Lietuvoje buvo švenčiama Lietuvos nepri
klausomybės panaikinimo 30 metų sukaktis, padabinta 
įvairiomis dainų, šokių ir sporto šventėmis. Lietuvoje ir 
užsieniuose okupanto kontroliuojama spauda labai plačiai 
rašė apie šios sukakties reikšmę, šiandien iš pavergtos Lie 
tuvos ateinantieji laikraščiai jau kalba apie reikalingą spar 
tą kolchozuose. Okupanto pastatyti pareigūnai apskaičiuo
ja ir nutaria įvesti darbo lenktynes, kad derlius būtų 
greičiau nuvalytas ir išvežtas į plačiąją Rusiją.

Kur komunistai įžengia, ten pirmon eilėn jie sustab
do kiekvieną laisvą laikraštį, žurnalą. Pirmais rusų val
džios pagrobimo metais komunistai sustabdė visus kitus 
laikraščius Rusijoje. Ėjo ir eina tiktai komunistų reda
guojami arba jų labai artimai kontroliuojami laikraščiai. 
Pragon nuleisti sovietų tankai pirmiausiai nuskubėjo prie 
čekų laikraščių redakcijų ir uždraudė dėti žinias apie so- 

'vietų karo jėgų okupaciją. Vėliau traukė darban okupa
cijai palankius žmones, o dar vėliau laikraščių priešakiu 
padėjo tiktai okupacijai pritariančius komunistus. Pana
šiai'rusai elgėsi Vengrijoje, Lenkijoje, Lietuvoje ir kitur.

Valdžią prievarta pagrobusieji komunistai tuojau už
draudžia laisvą spaudą, bet laisvame pasaulyje jie nau
dojasi spaudos laisve sovietų imperijos galiai stiprinti. 

. Demokratinės laisvojo pasaulio valdžios žino rusų vedamą 
• propagandą, bet nekreipiau tai reikalingo dėmesio. Val

dovams atrodo, kad rusų įtaka ir komunistų skelbiamos 
idėjos yra silpnos, krašto gyventojai mato jų netinkamu
mą. šis klausimas iškilo lygiai prieš 11 metų, kai Nikita 
Chruščiovas lankėsi Amerikoje ir jį labai erzino gyven
tojų keliami klausimai. Jis buvo tiek laisvų žmonių klau
simais suerzintas, kad kreipėsi į prezidentą Eisenhowerj 
užtarimo. Jis grasino išvažiuoti iš Kalifornijos, jeigu me
ras ar kitoks pareigūnas paklaus nemalonaus klausimo.

Netoli Washingtono, Camp Davis patalpose, gausios 
sovietų delegacijos amerikiečiams suruoštame bankete 
kalbėjo Nikita. “Sovietų Sąjungoje man užtenka pakelti 
mažą pirščiuką, kad gyventojai nieko nedarytų garbin-

trims mėnesiams$5.00 
vienam mėnesiui$1.75

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

Užsieniuose:
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pusei metų  $11.00 
vienam mėnesiui - $250

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Nemažai Amerikos lietuvių 
svajoja dar kartą aplankyti jei 
ne Lietuvą, tai bent Europą ir 
prisiminti ten praleistas dienas 
bei pamatyti po karo atsikūru
sius kraštus.

Europoje gyvenančių gimi
nių seniai buvau raginamas su 
žmona juos aplankyti. Tad, iš
gyvenęs šioje pusėje Atlanto 22 
metus, ryžausi su žmona šios 
vasaros atostogas panaudoti 
kelionei į Europą.

Pasirinkome Lufthansos li
niją. Man tai buvo pirmas skri
dimas lėktuvu per Atlantą. 
Žmona buvo skridusi jau kele
tą kartų. Iš iChicagos pakilome 
birželio 29 d. 6 valandą po pie
tų. Lėktuvas pakilo taip dai
liai, jei nebūtume žiūrėję pro 
langus ir matę pro lėktuvą bė
gančius daiktus, beveik nė ne- 
pajustume. kad lėktuvas kyla. 
Apačioje pasirodė Chicagos 

gam svečiui erzinti, tuo tarpu Amerikoje žmonės kitaip 
elgiasi”. Prezidentas Eisenhoweris buvo pasirašęs kalbą, 
kurią banketo metu rengėsi pasakyti. Bet kai užgirdo 
sovietų premjero “mažojo pirščiuko” galią, tai jis pa- 
-dėjo oficialų kalbos tekstą į šalį ir išrėžė labai svarbią 
kalbą.

Prezidentas Eisenhoweris pasakė Chruščiovui ir ki
tiems sovietų delegacijos nariams, kad jis nekeltų nei 
mažojo, nei didžiojo piršto, jeigu reikėtų drausminti sa
vo krašto gyventojus šiuo ar kuriuo kitu visuomeniniu 
klausimu. Jeigu jam ir kiltų mintis panašų dalyką pa
daryti, tai krašto gyventojai, elgdamiesi teisingai, ga
lėtų jam pasakyti, kad nekištų nosies ne į savo reikalus. 
Prezidentas galėtų paprašyti krašto gyventojus, kad jie 
gerbtų atvykusį svečią, bet jam ir to nereikia daryti, nes 
amerikiečiai ir šiaip gerbia garbingus žm'ones. Tvirti
nama, jog tai buvusi pati karčiausia pamoka, kuria tuo
metinis prezidentas pamokė Chruščiovą. Prezidento žo
džiai tiek nepatikę Chruščiovui, kad jis Eisenhowerio 
pradėjęs nemėgti.

Iki šio meto niekas šių incidentų nekėlęs viešumon, 
nes dalyviai buvo prašyti apie banketą ir jo eigą nekal
bėti. Bet atsargon išėjęs “N. Y. Times” korespondentas 
Arthur Kroch parašė savo atsiminimus, kuriuose mini šios 
konferencijos eigą ir bankete kilusius klausimus. Jis sa
vo atsiminimuose rašo:

“Ponia R. L. Andersonienė, tuometinio finansų 
;. sekretoriaus žmona, kreipėsi į prie stalo greta sėdė

jusį svečią, Aleksį Adižubėjų, “Izvestijų” redakto
rių, ir paklausė, kokiu būdu Kremlius pasiekia tokio 
paklusnumo Sovietų Sąjungoje. Šis klausimas sukė
lė ilgus pasitarimus tarp “Izvestijų’- redaktoriaus* 
“Pravdos” atstovo, poros kitų tipų ir Chruščiovo 
sūnaus Sergejaus. Pastarasis tada pateikė atsakymą. 
Jis pasakė, kad paklusnumas pasiekiamas keliais bū
dais, kuriuos “liadies valdžia” vartoja susižinoti su 
žmonėmis. Kitaip tariant, tai buvo kontroliuojamo ir 
propagandistinio žurnalizmo mišinys,; ir kiekvienoje 
policinėje valstybėje esanti sveika nepaklusnumo pa
sekmių baimė”. (Arthur Kroch, “Memoirs”, 276' psl.) 
Rusai naudoja spaudą savo' valiai pnjnesti pačioje 

Rusijoje. Tam pačiam tikslui naudojama rusų ruošiama 
spauda ir okupuotoje Lietuvoje.

didmiestis ir Michigan© ežeras. 
Pakilęs į didelį aukštį, lėktu
vas pasileido Atlanto link. Ke
leiviai buvo supažindinti, kaip 
prisirišti lėktuvai leidžiantis 
diržus, kaip, reikalui esant, 
gelbėjantis užsidėti gelbėjimo
si liemenes, kaip pasinaudoti 
kvėpavimą aparatais.

Lėktuvas švarus, didelis ir 
gražiai įrengtas. Patarnautojos 
vbkietukės, jaunos, gražios ir 
mandagios, kalba dviem kal
bomis. Maistas skoningai pa
ruoštas, sveikas ir maistingas, 

Sėdint llėktuvė atrodė, kad 
lėktuvas labai pamažu skren
da. Sekant kelionę ir dalinantis 
įspūdžiais su kaimynais kelei
viais, laikas labai greitai bėgo. 
Virš Atlanto, atrodo, kad lėk
tuvas dar aukščiau pakilo.

Pirmoji lėktuvo nutūpimo 
vieta buvo Olandijoje — Am
sterdamo aerodrome. Jis .labai

Pagrindinis JAV aviacijos transporto lėktuvas C130 Hercules laukia Turkijoje, Incirlik bazėje, 
pasirengęs skristi j Jordaną, išgabenti arabai teroristy pagrobtu keleiviu. Arabai keleivius patys 

paleido, pasilaikydami tik 40 žydy kilmės įkaity.

didelis ir puikus. Atrodo, kad 
gražiau įrengtas nei O’Ijare 
aerodromas. Olandija tai ka
nalų, vėjinių malūnų ir gėlių 
kraštas. Kur pažiūri, visur gė
lynai. žmonės gražiai apsiren
gę, mandagūs. Laukai labai 
puikiai įdirbti.

Iš čia dvimotoriu lėktuvu iš- 
skridome į Varšuvą. Lenkai 
pareigūnai, policija ir muiti
ninkai mandagūs. Negaišinda
mi keleivių ir be kratymų pra
leido žmones. Varšuvos aero
dromas kuklus. Neturi tokių 
įrengimų, kaip Chicagos ar 
Amsterdamo aerodromai. Tarp 
kelių žolė nepjaunama. Pats 
miestas gražus ir švarus. Be
veik visai atsistatęs. Namai di
delis, iš lauko gražiai atrodo, 
bet patys lenkai sako, kad vi
duje paprastai įrengti. Daug 
gėlynų, bet žmonės kukliai ap
sirengę;

Teko pasivažinėti po provin
ciją. Daug vargo matyti. Lau
kai dirbami, išskyrus kolcho
zus, sū arkliais. Kolchozų pa
statai, buvusieji vokiečių dva
rai, didingai atrodo, bet daug 
kur reikia remonto — dažymo, 
o, sako, kad nėra lėšų tiems 
darbams. Įrankiams ir'padar
gams negalima gauti pirkti da
lių. Labai vargingas kaimo gy
venimas. Patys lenkai sako, 
kad po karo gyvenimas buvo 
geresnis, nei dabar. Einama 
ne pirmyn, o atgal. Ūkių savi
ninkai dideles pyliavas tūri ati
duoti žemomis kainomis val
džiai. Gyventojai komunistine 
tvarka nepatenkinti. Sako, jei 
ne rusi] 'įgulos, komunistinė 
valdžia neišsilaikytų nė viene- 
rių metų Lenkijoje.

Labai nemėgstami yra rusai. 
Jų nemažos įgulos yra Lenki
joje. Mačiau pravažiuojant ke
lis sunkvežimius su rusų-karei
viais. Lenkai nekreipia į juos 
jokio dėmesio, o moterys net 
ir nusigręžia.

Sunkus gyvenimas Lenkijo
je, bet lenkai, pažįstantieji' 
Lietuvos ir Rusijos gyvenimą, 
tvirtina, kad ten gyvenimas 
sunkesnis ir blogesnis. Lenkai, 

sakosi, dar šiokios tokios lais
vės turį, o ten nė to nėra.

Sekmadieniais ir šventadie
niais bažnyčios pilnos žmonių, 
jaunų ir vyresniųjų.

Būnant prie Dancigo man 
priminė tikrą Lietuvą. Rytais 
pilnos padangės čyrenančių 
vieversių, pabaliais stypinėja 
raudonkojai gandrai, o pau
piuose turškena antys ir žąsys.

Iš Varšuvos aerodromo iš- 
skridome į Vakarų Vokietiją 
— Frankfurtą. Čia pasitiko 
orelis su šeima ir nusivežė į 
savo namus.

Tarp Vakarų Vokietijos ir 
Lenkijos skirtumas, 'kaip tarp 
dienos ir nakties. Keliai labai 
puikūs. Laukuose burzgia trak 
toriai ir kombainai, ūkiai labai 
mechanizuoti. Miestai puikūs, 
švarūs. Vitrinos moderniškos, 
gražiai išdekoruotos ir apšvies
tos. Krautuvės lūžta nuo pre
kių gausumo, žmonės gražiai 
apsirengę, linksmi, patenkinti. 
Restoranai labai gražūs. Man 
atrodo, kad nė Amerikoje taip 
gražiai įrengtų restoranų nėra. 
Daug svetimšalių matyti; o tarp 
jų ir amerikiečių. Su vienu chi- 
cagiškiu net susidūriau.

Vokietija tai senos ir aukštos 
kultūros kraštas. Reino pakran 
tėse dunkso, senos, didingos pi
lys, primenančios krašto pra
eitį. Tarp garsiojo Reino ir 
Mozelio žaliuoja neaprėpiami 
laukai vienuogynų. Teko pa
ragauti seno garsiojo Mozelio 
vyno. Tikrai jis gardus.

Neužmirštamą įspūdį b man 
paliko garsioji Koelno katedra, 
nuo kurios išorinio grožio raib 
sta akys.

Vokietijos miestai po karo 
atsistatė ir karo žymių visai ne
beliko. Tai vis darbščių, tvar
kingų ir vieningų vokiečių ran 
ku dėka.

Vokietija graži ne tik savo 
■išore, bet ir savo kultūra. Čia 
daug labai senų universitetų. 
Daug didingų bibliotekų, teat
rų. Kiekvienas didesnis mies
tas dūri savo operą. Kasmet 
išeina daugybė naujų knygų.

Išbuvę Vokietijoje tris savai

tes, rugpiūčio 12 d. iš Frank
furto aerodromo milžinu Vo
kietijos lėktuvu “Condor” 747, 
kuriame gali tilpti apie 400 ke
leivių, išskridome,į Ameriką. 
Skridome pro Grenlandijos 
pakraščius, Kanadą be sustoji
mo iki Chicagos. Bet čia apie 
pusvalandį turėjome ore pasi
sukinėti, kol gavome sutikimą 
nusileisti, nes visi keliai buvo 
užimti.

Chicago j e muitinės pareigū
nai gerokai visus keleivius pa
kratė. Matyti, kad keleiviai 
grįždami iš Europos parsiveža 
įvairių prekių ir čia daro biznį.

Augustinas Ašoklis

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
D AB. 30 ŽMOGAUS

DRAUGAS IR.BIČIULIS

ŽVAIGŽDĖMS
SCENOSE

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

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI. 
Gražiai išleista^ kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas . nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 doL Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.

■ - ■ - ■■.

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

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psL, kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

VINCAS ŽEMAITIS

PAVĖLUOTAS LIETUVOS 
KRIKŠTAS '

6
Savo elgsena su priešais, moralės su

pratimu, turėdamas dorovingus katalikų 
vienuolius patarėjais, Gediminas yra pa
lyginamai daug kilnesnis ir aukštesnis už 
daugelį save tik besivadinančių krikščioni- 
nimis (pav. ordinų broliai). Savo religine 
tolerancija jis yra daug aukštesnis net už 
to laiko popiežius ir šiaip krikščionis val
dovus.

Gedimino sūnus Algirdas, nors visą 
laiką pasiliko svetimas stačiatikybei ir mi
rė pagoniu, kaip "“ugnies garbintojų kara
lius”, buvo vedęs dvi stačiatikes žmonas, 
pirmosios žmonos Marijos penki sūnūs bu
vo krikštyti rytų apeigomis, o antrosios 
žmonos Julijonos septyni sūnūs paliko pa
gonimis, trys dukterys pakrikštytos rytų 
apeigomis, kas parodo, kad jis buvo dide
lis tolerantas. Be to, kaip metraščiai nuro
do, buvo labai išmintingas, mokėjo daug 
kalbų, labai rūpinosi Valstybės reikalais, 
nemėgo tuščių pasilinksminimų, mokėjo 
susivaldyti ir nevartojo jokių svaigiųjų gė
rimų ‘

Antrasis Gedimino sūnus Kęstutis, anot 
istoriko Šapokos, “šviesiausia pagoniškos 
Lietuvos asmenybė”, vedęs žmoną Birutę, 

pagonę — vaidilutę — šventosios ugnies 
saugotoją, mūsų terminu vienuolę, taipgi 
sukūręs grynai lietuvišką šeimą, (šešis sū
nus ir tris dukteris), iki mirties išliko pa
gonis, bet, iš tiesų, visu savo elgesiu, savo 
morale, religine praktika, žmoniškumu, 
buvo kilnesnis ir aukštesnis už daugumą 
vakarų Europos krikščionių riterių. Kry
žiuočių ordino kronika taip jį apibūdina: 
“Kęstutis buvo karingas ir teisingas vyras. 
Kai jis rengdavosi pulti Ordino žemes, tai 
jis iš anksto pranešdavo maršalui ir tikrai 
atvykdavo. Jei su magistru padarydavo 
taiką, tai jos tvirtai laikydavosi. Jei kurį 
nors Ordino brolį pripažindavo drąsiu ir 
narsiu, tai jam parodydavo da"ug meilės ir 
pagarbos” (Scr. r. Pruss. III 593 - 594). 
Lenkų istorikas Dlugoš sako: “Kęstutis, 
nors ir pagonis, buvo šaunus vyras... buvo 
išprusęs, žmoniškas, tiesiakalbis”. Kauty
nėms pasibaigus sudrausdavęs savo Vyrus 
nuo žiaurumų, ar netinkamo belaisvių 
traktavimo.

Abu, kaip jie save ir svetimšaliai juos 
vadino, Lietuvos karaliai, į pakartotinus 
siūlymus krikštytis, atsakydavo,, kad jie 
yra pasiruošę, su sąlyga, kad kryžiuočiai 
grąžintų užgrobtas lietuvių (etnografines) 
žemes: į rytus nuo Mozūrijos, upe Alna, 
upe Prieglium (pro Karaliaučių), per Aist
mares (pro Piliavą) į Baltijos jūrą, Dau
guvos upe iki Moskovijos, ir išsikraustytų 
prie Juodosios jūros ginti krikščionių nuo 
totorių ir turkų užpuldinėjimij.

Istorikas A. Kučas (žr. Liet. Enc. XI t 
Kęstutis, psl. 407 ir 412) rašo: “Kryžiuo
čiai Lietuvą planavo paversti savo būsimos 
imperijos centru. Tai jų minčiai pritarė 
popiežius ir vokiečių imperatorius Liudvii 
kas, kuris 1337 specialiu raštu jiems pa
dovanojo visą Lietuvą... Buvo aišku, kad 
joks krikštas neapgins Lietuvos nuo kry
žiuočių, kol jie pasiliks tose žemėse ir nesi
liaus gavę paramps iš vakarų”.

Istorikas dr. J. Jakštas svetimomis lū
pomis tvirtina, kad svarbiausias trukdyto
jas lietuviams priimti katalikybę buvęs Or
dinas. Iš to sektų logiška išvada, kad Kris
taus prikalimo ant kryžiaus — svarbiausi 
kaltininkai buvę budeliai, o ne žydų aukš
čiausiojo kunigo sinedrionas, kurio pa
stangas ir sprendimą — atsikratyti jų ger
būvio ardytojo, jie įvykdę. Tad suversda
mas svarbiausią kaltę ir atsakomybę už 
tai tiems Popiežių (kurijos) “mylimiems 
sūnamš”, istorikas dr. Jakštas prasilenkia 
su istorine tiesa.

Popiežiūs Paulius VI š/m geg. mėn. 18 
d., jo kunigystės 50 metų jubiliejaus proga, 
audiencijoje kardinolų kolegijos nariams 
pasakė:1 “Ir Bažnyčia nėra saugi nuo siau
čiančio uragano. Kristus atėjo į pasaulį iš
laisvinti žmogaus iš' tų stabų, kuriuos jis 
pats susikuria ir pradeda garbinti... Taip 
praeityje, taip dabar krikščionys yra pa
šaukti būti pasaulio siela. Dėl to jiems rei
kia drąsos liudyti tiesą. Mūsų laikai dau

giausia kenčia dėl to, kad jiems trūksta 
tiesos, kad yra suskardinta, po kojom pa
minta tiesa”. Popiežius Paulius VI “krei
pėsi į viso pasaulio vyskupus, kunigus, 
reikalui esant, su visa energija pakelti bal
są"'prieš tiesos klastojimą” (Žr.: “Drau
gas” VI —10, 1970, str.: “Popiežius ragina 
ginti tiesą”).

Tad vardan tos tiesos tenka pasakyti, 
kad popiežių visais būdais palaikomus ir 
remiamus karo pagrindais organizuotus 
vienuolių ordinus, jei dar galima laikyti 
pateisinamais, kaip krikščionių apsigyni
mo priemonę prieš puolančius turkus, sa
racėnus (mahometonus), ar Kristaus kars
to laisvintojus (nors Kristus apašt. Petrui, 
jam mėginant gintis, liepė įsidėti į makš
tis kardą, nes kas su kardu kariauja, nuo 
kardo ir žūva), tai nė mažiausio pateisi
nimo negalėjo būti — kardu plėsti Kristaus 
tikėjimą tarp pagonių. Kristaus meilės 
Evangelija visai priešinga Mahometo Ko- 
ranui, kur, beplatinant Mahometo tikėji
mą, už pralietą kare kraujo lašą kaip at
pildas, buvo žadamas dangiškas rojus.

Tiesa, vėliau tie kariški ordinai išėjo iš 
popiežių kontrolės, pasidarė jiems nepa
klusniais, savų žemiškų tikslų siekėjais, 
tuom labiau popiežiai apie jų veiklą buvo- 
gerai informuoti, ypač po . to, kaip tie 
“mylimi sūnūs”, kryžiaus ženklais apsi
karstę, vardan Kristaus" pavergė ir išžudė 
prūsus, visiškai nesirūpindami padary

ti juos krikščionimis, po nelaimingo iš 
jų kaltės Mindaugo krikšto, ar Gedimino 
pareikšto noro krikštytis ir nuo to krikšto, 
atsisakymo...

Tuo liūdniau,, kad dar šiais laikais yra 
žmonių, kurie stengiasi šį krikščionybės 
nuosmukį pateisinti, girdi, tais laikais toks 
buvęs Vakarų Europos krikščionybės tiesų 
supratimas ir jų praktikavimas. Tenka 
paklausti, iš kur atsirado pas tų laikų pa
gonį — Lietuvos karalių tikrosios krikščio
nybės liesų supratimas ir sugebėjimas jas 
atskirti nuo suprofanuotų, įsidėmėtinu 
kiekvienam krikščioniai aptarimu, Gedimi
no pareikštu popiežiaus legatų pasiunti
niams: “Ką jūs kalbate man apie krikš
čionis?.Čia ir glūdi didžioji lietuvių 
tautos tragedija, kai už tą krikščionybės 
nuosmukį, jai teko apmokėti neapmoka
mai didele kraujo auka.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite ♦
Dienrašti
“N A Ū J I Ė N A S’*

Jos visad rašo m
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DR. ANNA BALIONAS 
akių, ausų, nosies 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef^ PRospect 8-3229 

Rezid. telefu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta 
Ligonius priima tik susitarus

K ŠlLElklš, 6. K 

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažau Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) Ir t t

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

2850 West 63rd St, Chicago, 111- 60629 
Telefu PRospect 6-5084

Rez. tol. 239-4683

DR. K. G. BANKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

................................................  wniiiwii «■

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

ii jvsiriy atsturry. 
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Plica
TaL: FRentier S-1832

GŽE1NINRAS(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba lifidealo valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antfa 

Piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlėa.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. —• 586-1220
-   r  . - i t— 11 ■ -n 1 ■ 1—i—i nnum—m—n 1----------- -

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GBLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

DR. S. BIE2IS
r«laf.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

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

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

pirmad., ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA. KAINA
R.ŠE RĖNAS

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8C63* ------- -- ---- ---------

SRADINSKAy
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street

Vįr- Telef.: GRoovehill 6-2345-6

Dr, Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometriatas

OR. EDMUND E. C1ARA 
Z?uv W. 51st STREET TeL: GR 6-2400

/aL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
*—4, t—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rėz. GI 8-0873 į

D K. W. M. tiSiN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

150 DOL. PIGIAU
SPALVOTA TV — 

RADIJAS - PATEFONAS

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

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA

Valandos pagal susitarimą. Jei neat-* 
suiepia, skambinti MI 3-0001. j

CK. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmai, ketvirtad., 5—8, 
antrad. 2-—4.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
,Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SENUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
, ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso telefu 776-2880
Naujas rez. telef.; 448-5545

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

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

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

uždaryta.
- Rez. tel.; W A 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tol.: PR 8 -1223
OFISO VAL: pirm., antrai, trečiai, 
ir- penkt. 24 ir 68 vaL vak. Šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

num ii

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

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

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

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASCIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727-So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Oar 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, 

stir the ashes, and drown 
them again. Crush all 

smokes dead out.

Please! Only you can 
prevent forest fires

SKAITYK "NAUJIENAS” - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Atidengtas Brones Tamienes paminklas
BRONEI
Prie Tavo kapo žydės gėlės, 
Aidės paukščių liūdnos giesmės. 
O vėl žiemą žvarbus vėjas — 
Barstys baltas snaigių gėles.'

Po programos visi, kas va
žiuotas, kas pėsčias su lietsar
giu nuvykome prie paminklo, 
(netoli Pėdės Šerno kapo), kur 
buvo gėlėmis apstatytas ir bal
ta drobe apdengtas tamsiai rau 
dono granito stilingas velionės 
Bronės Tamienės paminklas. 
Po susikaupimo valandėlės,

Sekmadieni, rugsėjo 6 d. 1 
vai. popiet Lietuvių Tautinėse 
kapinėse, nežiūrint ištisos die
nos lietaus, susirinko gražus bū
rys Juozo Tarno draugų pagerb
ti velionę Bronę Tamienę- Ab- 
raškevičiūlę. Velionės sesuo su 
vyru Milerių iš Wisconsin© at
vyko ir Humboldt Parko Lie
tuvių klubo nariai bei daug ki
tų.

Dėl nepaliaujamo lietaus, 
prie paminklo nebuvo Įmano
ma atlikti paminklo atidengi
mo apeigų, tai nutarta tai pa
daryti kapinių koplyčioje. Pro 
gramą pravedė kapinių mana- 
geris p. Kazlas, pasakydamas 
išsamią kalbą apie velionės gy
venimą. Jis pradėjo šiais žo
džiais: “Bronė Tamienė-Abraš 
kevičiūtė mirė nuo širdies smū
gio š. m. balandžio 10 d.” Pa
brėžė, kad ji buvo pati pergy
venusi sunkias dienas likusi 
našlaite, tokiu būdu ir kitus 
vargšus atjautė. Dalyvavo vi
suomeniniame gyvenime ir do
mėjosi kilniais dalykais. Į Ame 
rika atvvko 1923 m. Josios vy
ras Juozas Tamas pastatė garžų 
paminklą vos keliems mėne
siams praėjus po jos mirties. 
Su trumpom pertraukom buvo 
pagroti nžrekorduoti dalykai: 
Alg. Brazio Avė Maria ir kt. 
Prie šio paminklo kada nors 
bus palaidotas ir josios vyras 
Juozas.

Po Kazio kalbos Mikas Šilei
kis, kaip Humboldt Parko Lie
tuvių klubo narys, pareiškė pa 
garbą velionei, kuri buvo to 
klubo narė. Jis pasakė: Nebu
vau oficialiai klubo valdybos 
įgaliotas, tiktai kaip eilinis klu 
bo narys, tikiu, kad privalau 
šia proga pagerbti a. a. Bronę 
Tamienę, prie kurios pamink
lo šiandien susirinkome. Ji bu 
vo tauri lietuvaitė — domėjo
si visomis kultūrinio gyvenimo 
bei visuomeninio gyvenimo ver 
tybėnris, mėgo dainą, muziką, 
teatrą ir uoliai pati dalyvavo 
visuomeninėje veikloje. Ne 
kartą su vyru Juozu parūpinda 
vo puikias vaišes klubo na
riams.

■■KiKKKHHHaaHaiBaaii
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Žmogus visiškai nedingsta iš 
gyvŲPJ tarpo, sako Šileikis. 

[Nors fiziškai miršta, bet jo gi
minėms palieka meilę, gailestį, 
liūdesį ir skaudžius atsimini
mus. O tas artimumo ryšių pa
laikymas vėl ir vėl sugrįžta pas 
mylimuosius — gimines, drau
gus bei pažįstamus. Yra žmo
nių, kurie mirė prieš šimtus ir 
net tūkstančius metų, bet jų 
kūrybinis palikimas atsiliepia 
į naujas gentkartes, kurios iš 
jų mokosi, kuria naują civili
zaciją.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*
IRKI ■■■■■■■■■ 1111

buvo 410 užpuolimų; penkio
lika valdininkų peršauta iš jų 
2 mirė. - j

Los Angeles policijos užpul
dinėjimai nuo 1960 metų iki 
šiol padaugėjo 300 nuošimčiais. 
Jau šiais metais būta 922 atakų - 
prieš policiją, iš jų 311 su žu
domais ginklais, 179 valdinin
kai peršauti.
• Chicagoje 1969 metais l,40i 
policininkai sužeisti eidami sa 
vo pareigas riaušių ar gauji 
siautėjimo metu. Per pirmuo
sius 6 šių; metų, mėnesius 77^ 
policininkai sužeisti. Nuo pra-

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

, . v t- i i - i eito birzeho menesio vidurio 4nuvvkome į p. p. Kaziu būstine v .v ,. K -r , * policininkai nušauti is pasalųpietums, čia buvome visi da
lyviai {skaniai pavaišinti. Ta 
proga sugiedojome Ilgiausių 
metų ponams Milel iams iš Wis 
consino, kuriems vos prieš po
rą dienų sukako 50 metų lai
mingo vedybinio gjvenimo.

M. Š.

Puolimai dažnėja 
ir žiaurėja

Berkeley, Calif., pavyzdžiui, 
1968 metais užpulti 58 polici
ninkai, 1969 m. 80 ir per pir
muosius šių metų 8 mėnesius 
jau 88...

Detroite pernai būta 412 po 
licijos užpualimų. Dvylika po
licijos valdininkų buvo peršau
ta ir iš jų 4 mirė.' Per pirmuo
sius 8 šių metų mėnesius jau

BIZNIERIAU KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSI 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Susirinkimų ir parengimų

Šj gražų velionės Bronės Va
rnienės paminklą, kurį myli
mas vyras Juozas Tanias pa
stalė, lankys giminės, draugai 
ir gal kada nors paskutinis lie
tuvis sustojęs perskaitys josios 
vardą: Bronė Tamienė.

Šileikis baigdamas trumpą 
kalbą perskaitė savo posmą, 
skirtą velionei:

EUDEIKI
— žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 

susirinkimas įvyks trečiadienį, rug
sėjo 16 dieną ~7:30 vai. vak., Holly
wood svetainėj, 2417 W. 43fd St. Na
riai kviečiami dalyvauti. Aptarsite 
klubo renkalus, nes jau atostogos pa
sibaigė ir laikas stoti prie darbo.

Rožę Didžgalvienė, rast.

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugsėjo 16 dieną 1:00 vai. po 
pietų, Almera Simons svetainėje, 
1640 N. Drake Ave., pirmame aukšte, 
103 kambaryje. Nariai ir narės pra
šomi atvykti į šį susirinkimą ir.atsi
vesti kandidatų įstojimui į klubą. Bus 

pateiktas raportas iš įvykusio pikni- ~ 
ko ir kiti pranešimai.

W. Mankos, rast

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG A

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS E GAIDAS GERALD AS F. DAIM1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

Dešimties Metų Mirties Sukaktis
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

BOLESLOVAS GULBINAS
Mirė 1960 m. rugsėjo mėn. 15 dieną. Gimęs Lietuvoje, Krakių 

parapijoje, Meironiškių kaime.
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Josephine, duktė Aldona, žentas Pranas 

Olis ir Jdti giminės, draugai bei pažįstami.
Prašome gimines ir draugus prisiminti velionį gražiose mintyse 

ir kalbose.
Prabėgo dešimt skaudžių ir liūdnų metų be Tavęs, miėlasai.
Ilsėkis amžinai ramybėje.

Liūdintieji: ‘
žmona, duktė, žentas ir giminės.

W5MIIW if < R - —I

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

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

Čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Knyga’ yra ypatingai naudinga tiems, 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 AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psl.

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN
TOJAI. Polemika, 52 psl.

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

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

Vincas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė 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 piniginį orderį.

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

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446.So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1OC?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. • Tel.: YArds 7-113S-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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Du šalpos darbuotojai Čikagoje — žurn. Jurgis Janušaitis ir 
Balto direktorius Alb. Dzirvonas.

M. Nagio nuotr.

12000. Jie galėtų padaryti gerą 
pradžią stipendijų fondui.

Diskusijose dalyvavo: Lit
vinas, Ūselis, Baleišytė, Januš
ka, Repšys, Mackevičius, JJzir- 
vonas, Eigelis ir daug kitų.

Taigi, Balfo Chicagos apskri 
ties valdyba ir skyriai jau pa
ruošos stovyje. Jie laukia tik 
aukų rinkėjų pasiskirstymo ir 
sutelkimo šalpos vajui pradėti, 
nes spalio mėnuo — Balto šal
pos mėnuol A. Gintneris

*1 $ CHICAGOS IR

APYLINKIŲ 
a* _________________

HELP WANTED — MALE 
Darbinlnkv Reikto

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

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 KE.NWORTH
1 2120 W. 167th ST.

MARKHAM, ILL. 60426
An Equal Opportunity Employer

HELP WANTED — FEMALE 
Dorbininkiv RoikU

LIVE IN HOUSEKEEPER 
Reliable woman wanted. 5 day week, 
own room. Two adults, one 12 year 
old boy. General housekeeping’—I 
cooking, other help kept. Top salary 

& home for right person. 
Must speak some English.

Tel. 446-6219

To

WANTED TWO REAL ESTATE 
SALES MEN 

take complete charge of sales.
VACEK & CO. 

P. KEZON

WAITRESS WANTED 
Excellent salary & working 

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

s Call 
BO 8-5672

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentai

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

Demokratų pirmininkas 
nori apvalyti partiją

927-3982

Balfo vajus, stipendijos ir auką 
rinkėjai - savanoriai

ž Balfo Chicagos apskrities 
^valdybos ir skyrių atstovų pa
sitarimas Įvyko rugpjūčio 30 d. 
-L. L. patalpose, 2618 W. 71st 
{St. Dalyvavo apie 20 asmenų. 
|jie visi buvo mielai priimti 
-pirm. V.- Šimkaus ir pavaišinti, 
Tcaip pridera karštose vasaros 
-dienose.
' Posėdį pravedė pirm. V. Šim
kus, pareikšdamas, kad visi 
šalpos darbai turi būti planuo
jami iš anksto. Pareiškė kad 
buvo gauta proga surengti ru
deninį pikniką, kuriam vieta 
buvo gauta veltui iš Bučo. Nu- 
įtarta tokią gegužinę rengti ir 
joje dalyvauti. K. Repšys pra
nešė apie paruošimo darbus 
virtuvėje, bare, mašinų pasta- 
jtyme ir kitur.
? Toliau buvo svarstomas ru
dens vajus ir jo reikalai. Iki 
šiol dar nėra gautas Balfo ru
tlens vajui globėjas, kurio pa
reiga suruošti šalpos darbuoto
jams atidarymą, kaip pradžią 
vajui ir aukoms rinkti bei gauti 
aukų rinkėjų, kurie yra kvie
čiami vajaus atidaryme daly-

F* ........ , 11 .
SI U N T INI A I 

Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787
■ Didelis pasirinkimas {vairių pro. 

kių. Automobiliai, šaldytuvai, j 
maistas, pinigai.

I

vauti. Vajaus atidarymas Įvyks 
rugsėjo 27 d., sekmadienį. Vie
ta bus pranešta.

Svarbiausias reikalas, tai au 
kų rinkėjų suradimas. Jų kas
met vis trūksta, todėl negali
ma visti lietuvių aplankyti bei 
surinkti iš jų aukas šalpos rei
kalui. Prašoma visų lietuvių, 
o ypač pensininkų prie šio kil
naus darbo prisidėti, pranešant 
savo sutikimą.

Buvo iškeltas klausimas: ar 
nereikėtų kitais metais jau 
keisti vajaus baigimo terminą, 
pvz. kad Balfo rudens vajus 
tęstųsi tik vieną savaitgalį, o 
ne visą mėnesi. Tuomet būtų 
galima gauti daugiau aukų rin
kėjų, jiems pavedant apeiti tik 
po kokį 10 šeimų, o ne 40 — 50, 
kaip iki šiol buvo daroma. Tas 
labai ilgai užtrunka ir rink
liava nusitęsia, o Čia pat ruduo, 
blogi orai, tamsūs vakarai. Nu
tarta šį. klausimą svarstyti po 
vajaus, nes pakeitimų daryti 
šiuo laiku neįmanoma.,' kai 
jau viskas pasiruošta ir rudens 
vajus eina senąja tvarka, šitą 
klausimą iškėlė Balfo direkto
riai -— Alb. Dzirvonas, kun. dr. 
F. Gureckas bei V. Kasniūnas. 
Jis bus toliau svarstomas.

Į studentų šalpos fondą rei
kėtų pakviesti visus bu v. Vo
kietijoje Balfo stipendinin
kus, kurie gavo pašalpą moks
lui eiti ir kurie dabar gyvena 
JAV, Kanadoje ir kitur bei yra 
gerai Įsikūrę. Sako, kad tokių 
asmenų Vokietijoje buvo iki

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

YedėĮas E. Ž U K A U S K A S

Lawrence F. O’Brien, Demo 
kratų partijos nacionalinis pir
mininkas, kalbėdamas spau
dos konferencijoje Sherman 
House, Chicago j e, atsišaukė Į 
savo partiją, kviesdamas apsi
valyti ir atmesti kairiasparnius 
“vadinamus demokratus”, ku
rių ekstremistiniai šūkavimai 
gali pakenkti ateinančio lap
kričio rinkimams. /

“Jie yra destruktyvūs žmo
nės, kurių veikla tūlais atve
jais turi tikslo kenkti partijai”, 
pasakė O’Brien. Jis be to pa
peikė savo partiją, kuri “nesu
siprato išsikelti drauge su žmo
nėmis, bėgančiais iš miesto 
centro į priemiesčius” ir dabar 
tie priemiesčiai daugumoje 
atiteksią respublikonams.

Rinkiminės kampanijos fon
du klausimas demokratams te- 
bepasilieka z kritiškas, kadangi 
iš praeitų 1968 metų rinkimų 
partija tebeturi 9.3 milijonus 
skolų.

Čikagoj pavojingiau 
kaip Jeruzalėj

Teroristai sprogdina bombas 
Jeruzalėje beveik kiekvieną 
dieną, nepaisant to Jidy Zura- 
kov, 24, nori iš Chicagos grįžti 
į Jeruzalę. Ji yra baigusi Žili
no jaus universitetą čikagietė, 
dabar “Jerusalem .Post” anglų 
kalba laikraščio redaktorė, ' at
vykusi aplankyti savo tėvus 
Chicago j e.

“Tie incidentai (Jeruzalėje) 
manęs nė per pusę tiek nebau
gina, kaip tas smurtas, apie 
kokį girdžiu čia Amerikoje,” 
sako ji. “Jeruzalėje ir Viduri
niuose Rytuose mes nors žino
me, iš kurios pusės smurtas ir 
teroras eina, dėlto galima ko
voti. Amerikoje, atrodo, (smur 
tas ir teroras) ateina iš visų 
pusių.

Miss Zurakov sakosi prisibi- 
janti, kad “vieną dieną kils 
baisus (atkirtis iš vadinamos 
“tylinčios daugumos pusės”.

nuo platformos ties Adlerio 
planetariumu įmesti į ežerą 
kryžių, o jauni parapijohys tu
rėjo panėrę surasti kryžių ir iš
nešti ji krantą. Pirmadienio 
rytą bangos ir pačią platformą 
nugriovė. Ceremonija atidėta 
sekančiam sekmadieniui, jei 
oro sąlygos leis. > .

Ta ceremonija yra kilusi ket
virtame šimtmetyje po to, kai 
šventoji Elena atrado tariamą
jį kryžių, ant kurio Kristus bu
vo nukankintas.

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

Reply:
DE 2-6454 ANNE.

SECRETARY
TO GENERAL MANAGER

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

sharing and fringe benefits.
' ’ Near Loop location.

421-3410

SECRETARY & TYPIST
General Office Experienced. Good 
Starting Salary, Vacations, Major Me

dical paid by company.
CALL KE 6-7700 

INTERSTATE BRAND CORP.
40 E. Garfield Blvd.

An Equal Opportunity Employer

— Brighton Parko LB Apy
linkė jau pradėjo rinkti solida
rumo įnašus (nario mokes
čius). Valdyba intensyviai ruo
šiasi tradiciniam linksmavaka- 
riui, kuris įvyks spalio .3 d. 
Balio Pakšto salėje.

— Aktorius Vitalis Žukaus
kas praėjusią savaitę lankėsi 
Čikagoje, kur padėjo išstatyti 
savo žmonos, dail. Marijos Žu
kauskienės paveikslus čiurlio 
nio Galerijoje. Parodos atida
rymas įvyks rugsėjo 19 d. Dai
lininkės darbai daugiausia re
alistinio ar ■ ekspresionistinio 
žanro. Čikagos .visuomenė ne
kantriai laukia newjorkietes 
dailininkas parb’ifos.

— Solistė Lilija Šukytė, dai
navusi Metropolitan operos te
atre, yra Vokietijoje ir daly
vauja klasikinių-muzikos vei
kalų bei operų pastatymuose 
televizijai, atlikdama žymius 
vaidmenis. Rudenį dainuos 
Berlyno teatre, Traviatos ope
roje. Amerikos lietuviai turėjo 
progos gėrėtis jos gražiu balsu, 
elgsena ir vaidyba įvairiuose 
koncertuose. Sol. L. šukytė yra 
parodžiusi taip pat politinį su
brendimą, atsisakydama vadi
namo bendradarbiavimo pa
gundų, kurias persistengdami 
perša kai kurie veikėjai, be 
atodairos vykdydami kadaise

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 • NOTARIATAS

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

2735 WEST 71st STREET TEL. 925^6015

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

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

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
• Kieti viršeliai S4.00, minkšti — 53.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

....  ........ —i—II .

18 Gatvės kolonijoj 
rado nudurtą žmogų

Taksi šoferis, važiuodamas 
šeštadienio naktį S. Halsted 
gatve, rado mirtinai sužeistą 
žmogų šaukiantį: “Pagalbos, 
mane perdūrė”. Kol šoferio 
pašaukta policija atvažiavo, 
Žmogus jau buvo miręs. Nusta 
tyta, kad nužudytasis yra Me- 
arel Nesteby, 47 metų amžiaus, 
Illinojaus universiteto Chica
gos Circle instruktorius, gyve
nęs trečio aukšto apartmente 
2040 S. Halsted St. Į apartmen- 
tą policija nusekė kraujo pėd
sakais. Apartmente virtuvėje 
ant stalo buvo kruvinas peilis, 
kurs dabar tiriamas policijos 
kriminal. laboratorijoje. Be to, 
miegamajame po lova rastas 
pasislėpęs išgąsdintas šuo.

Nesteby savo apartmente gy
veno vienas.

pradėtus tiltų statybos žaidi
mus ir mažą politikos detalę 
paversdami pagrindiniu ėjimu.

— Dail. V. K. Jonynas, New 
Yorke, N. Y., ruošia knygą apie 
dail. Adomą Galdiką. Joje tilps 
mirusiojo dailininko kūryba ir 
40 jo laiškų.

P 7

— Antanas Matukas su šeima 
vasarą praleido Union Pier, 
Mich. Grįžo Čikagon. Atostogų 
metu jį lankė gausiai prenu
meruojama spauda.
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Michigan ežeras 
nemėgsta ceremonijų

Stiprus vėjas, žema tempe
ratūra ir bangos privertė atidė
ti kitam kartui Graikų ortodok 
sų religinę kryžiaus garbinimo 
ceremoniją, turėjusią įvykti 
praeitą .pirmadienį. Tą dieną 
arkivyskupas Jakovas turėjo

— Vilija Slivinskas groja 
cello SW simfonijos orkestre, 
kuris yra sudarytas iš apylin
kėje gyvenančių iftuzikų ir pra
deda septintąjį sezoną. Prii
manti nauji orkestrantai. In
formacijos teikiamos telefonu 
GA 2 - 3822.

S 1
— Akt. Vitalis ir Dail. Marija 

Žukauskai iš New Yorko yra at
vykę Čikagon. Lydimi rež. Al
fo Brinkos lankėsi Naujienose. 
M. Žukauskienės darbų paroda 
atidaroma rugsėjo 18 d; Čiur
lionio galerijoje. V. Žukauskas 
praves Dzūkų draugijos paren 
gimo meninę dalį.

— Stefanija Kaulėnienė ap
lankė savo sūnų dr. Algirdą 
Kaulėną Amherst, Mass., kuris

TEN STEBUKLAI, ČIA NAMAI
PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 

Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000.

4 BUTU ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš geru ranku, Marquette Par
ke. $44.000.

2 BUTU. 14 metų modernus mūras, 
3 auto muro garažas, Marquette Par
ke. $36,000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros' pajamos, arti mūsų. 
$19.600.

VERTINGAS APARTMENTINIS prie 
Jaunimo Centro. Švarūs butai, pasto
vūs gyventojai, $11.000 nuomos. Įmo
kėti $15,000. Rimtas pasiūlymas. — 
$44.000.

BEVERLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartąmentinis. Patogūs butai, 
vra rūsvs. apie $14,000 pajamų. Su
tarki! apžiūrėti.

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
rezidencija. 5 miegamieji, 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. $37,500.

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

PERKAME. PARDUODAME. MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
draudę veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET 
PRospect 8-5454

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
nus butai, modernios virtuvės ir vo-

Aukšt. mokvklos.
4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis Sil 

dvmas. garažas, geros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

HOUSEKEEPER
Live in. Gracious air conditioned__ _______, _ ________
home. River Forest area. Own room, nios. Įrengtas skiepas, prie pat Maria 
middle age. 2 adults. Plain cooking,' 

good salary.
REFERENCES.

369-9331

SEWING MACHINE

Experienced industrial on small vinyl 
and leather products. Small shop. 

Must have own transportation. 
Many Companv benefits.

7334 No. LAWNDALE 
674-3255

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

NORTHSIDĖJE randuojamas švarus 
ir patogus kambarys lietuviui. Skam- 

i binkite telefonu BE 5-8249.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

dirba mokslinių tyrinėjimų sri
tyse Massachusetts universitete.' 
Retame šeimos susitikime taip' 
pat buvo antrasis Sūnus Min
daugas su žmona.

Yra ar nėra konspiracija?
Internacionalinės policijos: 

ąssoc. vadas Quinn Tamm sa-J 
<o, kad “yra kai kurių konspi
racijos įrodymų. Tos radikalų 
grupės keičiasi informacijo
mis. .. Jos giriasi policininkų 
nužudymais”...

“Taip, yra”, pareiškė viešo- 
;o saugumo direktorius Oma- 
hoje. į

“Ne”, sako New Yorko mies
to meras John Lindsay ir jo 
policijos komisionierius Ho-
ward Leary.

Atsiųsta paminėti
Vanda Frankienė - Vaitkevi

čienė: ŠOKOLADINIS KIŠKE
LIS. Pasaka mažiesiems. Hiust- 
travo ir viršelį piešė Jūratė Ei- 
dukaitė. Išleido Kazys Vaitke
vičius. Klišes iš plastikos paga
mino ir spaudė Naujienų spaus
tuvė. 1970 metais Chicagoje. Lei
dinys didelio sąsiuvinio forma
to, 24 puslapiai, labai gero po-
pieriaus., tvirto kalkinio kar
tono viršeliai; 20 iliustracijų iš 
zuikių, mažų vaikų, erelio ir 
raganos, kiškelį aptraukusios 
šokolado kevalu tarpusaviu 
santykių. Pasakėlė su malonu
mu skaitoma ne tik mažiukų 
skaitytojų, bet ir suaugusių.

Nors autorė šią pasakėlę sako
si skiranti tik savo mylimie
siems anūkėliams, bet drąsiai 
galima papildyti autorės inten
cijas, kad ji ją skyrė visiems 
lietuvių anūkėliams, jau nebe 
pirmą tokią malonią dovaną 
pateikdama visiems lietuvių 
vaikučiams.

Autorė yra pedagogė litua
nistė ir vaikams skaitymo kny
gelių autorė. J. Pr.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
* namų, antomobi- 
\ lių, gyvybės, svei- 
n katos ir biznio.

limo stygos.
J. BACEVIČIUS : 

6455 So. Kedzio Ave. PR 8-2233

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimo Ir Tataymaa 

2646 WEST 69th STREET 
T»U REpublk 7-1941

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

12 METU 1% AUKŠTO mūrinis. 5 
ir 4 kambariai. Platus sklypas, gra
žus rūsys, gemie Marquette Manor 
vipfoie. "Tifc $35.000,

5 PO 4 IR 1 RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin' landai, sildvmas gara
žas Marmipfte Park*. $52 OHO

APYNTAUJIS 3 PTJTU -MŪRAS Ši
luma gazu. aliumini jaus landai; platus 
sklvDas Gage Park*. £45.000.

KAMBARIU MŪRTNIS RtjNŪA- 
LOW. Šiluma eazu. Aliuminiiaus lan
gai.’ 2 automobiliu mūro garažas. Mar- 
quet+o 'Parke. S21 ooo.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi- 
nAfinpc virtuvas, naiiia Šiluma p^zu 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Gernc pajamos. Marquette 
Parke. 554,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Wamu Statyba ir Remontas ,HOME INSURANCE

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

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

i •

HEATING CONTRACTOR
Trenin naujus !r n^rstatau wmus ▼!- 
th rtftin namo apSildvmo pečius ir 
Mr-conditioning f naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas grMt. sąžiningai ir garantuotai. 

Anskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATTKG & SHEET METAL

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

TeL: VI 7-3447

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

j kitas uis. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd St.
iTel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

f

A. A L. INSURANCE A REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj) 
Plg0« automobiliu draudimai.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

A. AB ALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metŲ ’ k *

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

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
•ne. Nudažome namus i? lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047 

nrainavimat veltui kreipkite bet kada

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050


