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♦ Popiežius panaikino Vati
kano sargybos dalinius, kuriuo
se tarnavo apie 700 vyru. Atei
tyje sargybos uždavinius atliks 
“šveicarų gvardija” turinti apie 
60 vyru.

Egipto užsienio reikalų minis- 
teris irgi atidėjo savo kelionę į 
Jungtines Tautas, kur vyksta 
Jarringo tarpininkaujamos tai
kos derybos. Jose nedalyvau
ja, kol kas, ir Izraelio atstovas. 
Egiptas kaltina dėl derybų šu
to j imo Ameriką, kuri remianti 
neteisingus Izraelio kaltinimus 
Egiptui. Keturios didžiosios val
stybės turinčios vėl susitikti ir 
išjundinti sustojusias derybas.

Baltieji Rūmai griežtais žo
džiais pasmerkė amerikiečių 
įkaitų sulaikymą Jordane. Pa
skelbtame pareiškime nurodoma, 
kad 37 įkaitai iš sulaikytų 55 
turi Amerikos pasus ir jų sulai
kymas esąs visai nepriimtinas 
Amerikos vyriausybei. Arabų 
partizanų grupė Jordane palei
do amerikietį mariną, kuris prieš 
savaitę buvo pagrobtas Amma- 
ne. Jis buvo JAV ambasados sar
gybos narys. - .

Chicago, UI. — Trečiadienis, Rugsėjo-September 16 d., 1970

LONDONAS. — Britų “London Express” paskelbė žinią, 
jog Amerikos vyriausybė rengiasi pasitraukti iš. Viduriniųjų Ry
tų taikos iniciatyvos. Esąs paruostas valstybės departamento raš
tas ambasadoriams, kurie informuojami apie Amerikos pasitrau
kimą iš taikos derybų. Tuo atveju Izraelis gautų laisvas rankas 
tvarkytis su arabais’. Valstybės 5 departamentas kaltinąs savo 
rašte Sovietų Sąjungą, kuri apgavusį Ameriką Viduriniuose Ry
tuose ir panaudojusi Amerikos pasiūlytas karo paliaubas Egipto 
pozicijų stiprinimui ir naujų raketų prie Suezo statymui.

♦ Jungtinių Tautų sekreto
rius U Thantas siūlo įsteigti 
tarptautinį tribunolą, kuris teis
tų oro piratus.

♦ Brooklyn© Rabinų taryba 
pasmerkė arabus, kurie tarp pa
grobtų įkaitų laiko ir du rabinus 
bei vieną rabinų mokyklos stu
dentą iš Brooklyn©.

'♦ Prezidentas Nixonas pasky
rė nauju ambasadorium Brazi
lijai William Rountree. Buvęs 
ambasadorius Elbrick atsistaty
dino iš pareigų.
* ♦ Britų vyriausybė įsakė iš
važiuoti pagarsėjusiam vokie
čių radikalų studentų vadui Rudi 
Dutschke, kuris buvo atvykęs 
į Britaniją gydytis po peršovi- 
mo Vakarų Berlyne.

nisteris Ebanas pareiškė abejo
jimą, ar Jordano karalius yra 
padėties viešpats Jordane ir ar 
jo parašas po taikos sutartimi 
turėtų kokią praktišką • naudą. 
Partizanai toliau tęstų karo veik
smus ir Izraeliui iš tokios taikos 
sutarties nebūtų jokios naudos. 
Pats karalius Huseinas pasikal
bėjime su prancūzų laikraščiu 
“Figaro” pareiškė, kad dabarti
nė padėtis negali tęstis. Parti
zanai turį pripažinti Jordano vy
riausybės įsipareigojimus.

Kaltinamuosius paleidus iš 
teismo salės, juos pasitiko dide
lė minia jų rėmėjų, kurie sekė 
visą bylos eigą. Teismo sprendi
mas ateityje gali turėti įtakos į 
kitas panašias bylas, kurių gali 
būti daugiau, vis didėjant juo
dųjų P. Afrikos piliečių tauti
niam susipratimui ir laisvės 
troškimui.

ŽENEVA. — Tarptautinis 
Raudonasis Kryžius paskelbė, 
kad pasitarimai su arabų grupe, 
kuri laiko įkaitais 55 užsienie
čius Jordane, nutrūko. Parti
zanai reikalauja, kad Vokieti
ja paleistų tris arabus, Šveica
rija — tris ir Britanija vieną 
merginą. Jie visi buvo sulaiky
ti už lėktuvų pagrobimus ar puo
limus. Arabai be to, reikalauja, 
kad Izraelis paleistų 30 arabų, 
laikomų Izraelio kalėjimuose. Iz
raelis pasiuntė į Jordaną tris ži
nomus arabų veikėjus, kad jie 
pasikalbėtų su partizanų vadais. 
Izraelis tuo tarpu suėmė virš 400 
žymesnių arabų savo okupuoto-šakas. General Motors perka įvairias medžiagas ir dalis iŠ 39,000 

įmonių Amerikoje. Didelė jų dauguma yra nedideli fabrikėliai 
kaip 100 darbininku. Daugiausia bus paliesti metalo 

General Motors sunaudoja apie 10 nuošimčių plieno, 
5% vario, 8.% geležies'ir 35% gumos, pagaminamos Amerikoje.

šiai jubiliejinei asamblėjai su
sirinkus, spauda vėl kelia klau
simą, ar viltys, dėtos į Jungti
nes Tautas, pasiteisino, ar jos 
atliko savo pareigas. Visi sutin
ka, kad — ne. Pats JT sekre
torius U Thantas pareiškė, jog 
jis negali laikyti JT sukaktuvi
nio suvažiavimo visiškai laimin-

O

Partija, komjaunimas vis ska
tina: keliaukite po kraštą, pa
žinkite revoliucinės reikšmės ir 
pan. vietoves. Bet... vis dar ne
gana. “Komj. Tiesa” (geg. 21) 
pripažino, kad 1969 metais tu
ristiniuose žygiuose dalyvavo 
daugiau kaip 300,000 vaikinų ir 
merginų. To esą nepakanka, nes 
apie 400,000... nedalyvavo jo
kiame žygyje, čia, jau penkeri 
metai, ypatingai atsilikę cent
rai — Jurbarkas, Biržai, Vilka
viškis.

Per praėjusius 12 mėnesių R. 
Europoje įvyko penki lėktuvų 
pagrobimai. Vienas bandymas 
nepasisekė. --

se srityse.
LONDONAS. — Padažnėjus su mažiau 

lėktuvų grobimams, daugiau ke- Į fabrikai, 
leivių gauna per Atlantą plau
kioją keleiviniai laivai. “France” 
ir “Queen Elizabeth II” laivų 
Metų užsakymai padidėjo ke
turis kart. '

PARYŽIUS. — Buvęs Pran- 
cūzijos-premjeras Couve de Mur- 
ville ateinantį mėnesį važiuoja 
į komunistinę Kiniją, kur viešės 
tris savaitės. Skelbiama, kad jo 
vizitas bus privatus, tačiau ne
abejojama, kad jam teks susi
tikti su kinų vadais.

SINAI
PENINSULA

Library of Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

Keturių keleivinių lėktuvų pagrobimas sukėlė pasipiktinimą arabais visame pasaulyje. Viršuje 
matomi du lėktuvai buvo palestiniečių teroristų susprogdinti Jordane. Apačioje __ milžiniškas

Amerikos lėktuvas, susprogdintas Kairo aerodrome. ■ '

Be to, komjaunimo organas 
dar nepatenkintas, nes “jaučia
mas vienpusiškas susižavėjimas 
tik revoliucine ir karine temati
ka”. Girdi, nepakankamas dė
mesys skiriamas “mūsų laikų 
didvyriams”, darbo “didvyriam”, 
stachanoviečių judėjimo pase
kėjams ir pan. (E)

♦ Vakar Italijos keleivinių' 
lėktuvas, nusileidęs New Yorko 
aerodrome su 146 keleiviais ir 10 
įgulos narių, staiga perlūžo į dvi 
dalis. Laimingu atveju lėktuvas 
neužsidegė, buvo lengvai sužeis
tų keleivių.

♦ Baltas vyras, 37 metų ame
rikietis, Kalifornijoje bandė pa
sukti keleivinį lėktuvą iš kelio 
ir priversti jį skristi į šiaurės 
Korėją. Lėktuve buvo ginkhio- 
tas ~ Brink apsaugos bendrovės 
tarnautojas, kuris piratą peršo
vė. Kitu auku nebuvo.

i * - z * „ .

♦ Prezidentas Nixonas dar 
šį mėnesį važiuos į ilgesnę ke
lionę, aplankydamas Ispaniją, 
Jugoslaviją ir kelis kitus kraš-

UNITED 
ARAB 

REPUBLIC 

(EGYPT)

nųomenei 
vis didėja, 
kareiviams 
nams nėra

Amerikiečiai diplomatai ne
abejoja, kad Amerikai teks rem
ti Saigono vyriausybę stambio
mis sumomis. Daromas spaudi
mas Saigono valdžiai, kad ji 
griebtųsi finansų reformų, vie
tinės valiutos nuvertinimo. Da
bar už vieną dolerį oficialiu kur
su mokama 118 piastrų, nors juo
doje rinkoje doleris perkamas 
už 400 piastrų. Amerikai toks 
dirbtinis kursas atneša daug 
nuostolių, nes už viską tenka 
brangiau mokėti.

Prezidentas Thieu siekia iš 
parlamento specialių galių nors 
penkiems mėnesiams. Jis žada 
sutvarkyti ekonomines proble
mas. Kartu ir jis nenori įvesti 
per didelio taupymo ar suvaržy
mų, nes ateinančiais metais 
įvyks vėl prezidento rinkimai 
ir jis nenori balsuotojų per daug 
prispausti prieš rinkimus.

♦ Čikagos miesto meras Da
ley paskelbė, kad jis darys žy
gių, lead 1972 metais abiejų di
džiųjų partijų konvencijos: res
publikonų ir demokratų, būtų 
Čikagoje.

♦ Kalifornijos gubernatorius 
Reaganas pasirašė įstatymą, ku
ris draudžia vežioti mokyklų mo
kinius, jei tam nepritaria jų tė
vai.

Amerikos prezidento sudary
ta komisija, vadovaujama buvu
sio ambasadoriaus Henry Cabdt 
Lodge, apžvelgė JT nueitą ke
lią ir pripažino, kad ši organi
zacija pavirto tik debatų drau
gija, negalinčia išspręsti prak
tiškų klausimų. Daug vyriau
sybių nesilaiko JT principų ir 
neremia JT tikslų, siekdamos 
siaurų interesų.

Jungtines Tautas šiuo metu 
sudaro 126 valstybės, šioje se
sijoje gali tekti priimti dar dvi: 
Fiji salas ir Bahreiną — Persi
jos įlankos žibalu turtingą šei-

Palestinos popu
liaraus išlaisvinimo fronto, kuris 
įvykdė visų lėktuvų pagrobimus 
praėjusią savaitę, vadas dr. Ha- 
bash lankosi šiaurinėje Korėjo
je. Jis lankėsi ir Kinijoje, kurios 
valdžia pažadėjo jo grupei dau
giau ginklų.

LOS ANGELES.
dienį įvyko gaisras Los Angeles 
viešbutyje, kur žuvo 11 asme
nų ir 25 buvo sužeisti.

Vengrai pagrobė 
rumunų lėktuvą

MUENCHENAS. — Paskuti
nieji palestiniečių arabų įvykdy- 
dyti lėktuvų pagrobimai sukėlė 
didelį susidomėjimą visame pa
saulyje. Pirmadienio naktį buvo 
pagrobtas ir vienas komunisti
nės Europos lėktuvas — Rumu
nijos. Jis skrido iš Bukarešto 
į Pragą. Pakeliui įsėdo grupė 
vengrų’, kurie grasindami re
volveriais, įsakė lakūnams pa
sukti į Vakarų Vokietiją, kur 
lėktuvas nusileido Muencheno 
aerodrome.

šį pagrobimą įvykdė trys gin
kluoti jauni vyrai, tačiau Muen- 
chene politinės globos pasipra
šė ir jauna moteris su dviem vai-

Kryželiu pažymėtas Jordano dykumos aerodromas Dowsons Field, 
anksčiau buvusi britu aciacijos ba«. čia buvo susprogdinti trys ke

leiviniai lėktuvai.

PRANAŠAUJA ILGA UAW STREIKĄ 
Nukentės ir kitos pramonės šakos

DETROITAS. — Pirmadienio vidurnaktį darbas sustojo vi
sose General Motors įmonėse ir 343,610 darbininkų, priklausančių 
UAW unijai, pradėjo streiką. Derybos bus tęsiamos toliau, nors 
unijos vadai ir. bendrovės atstovai pranašauja ilgą streiką. Ne
abejojama, kad ilgiau užtrukęs streikas palies ir kitas pramones

General Motors pastato 132,- 
000 automobilių per savaitę. Nos 
GM agentų garažai yra * pilni 
naujų automobilių, jie bus išpirk
ti ir tada žmonės pradės pirkti 
Fordo, Chryslerio ar užsienio 
Įmonių automobilius.

Automobilių unijos vadai 
reiškė, kad šis streikas yra 
reikalingas, nes bendrovė 
Įėjo lengvai priimti darbininkų 
reikalavimus. Paskutinis strei
kas prieš GM buvo 1964 metais, 
kada darbas buvo sustojęs 10- 
čiai dienų. Daug ilgesnis strei
kas buvo 1945 metais. Tada dar
bininkai streikavo 113 dienu.

P. Afrikos teismas 
išteisino negrus

PRETORIA
Aukščiausias Teismas išteisino 
19 juodų nacionalistų: 14 vyrų 
ir 5 moteris, kurie buvo kaltina
mi priešvalstybine veikla ir pri
klausymu nelegaliai komunistų 
partijai, ši byla buvo sukėlusi 
didelę reakciją ne tik Pietų Af
rikoje, bet ir kitose šalyse. Gy
nėjai teisme įrodinėjo, kad kal
tinamųjų vienintelė kaltė, kad 
jie nepatenkinti baltųjų mažu
mos valdžia ir jos rasine politi-

• IRBTD 
f /X 
DAWSON'S FIELD

Neutralieji už 
Kinijos priėmimą 
LUSAKA. — Zambijos pre

zidentas Kenneth Kaunda spalio 
9 d. ruošiasi ilgai kelionei.. Jis 
aplankys Vak. Vokietiją, Pran
cūziją ir Britaniją. Jam paves
ta neutraliųjų valstybių konfe
rencijos bandyti paveikti minė
tas valstybes, kad jos neparduo
tų Pietų Afrikai ginklų.

Nesusirišusių su valstybių 
blokais vadų konferencija pave
dė Zambijos prezidentui nuvyk
ti inį Jungtines Tautas ir ten 
raginti Visus narius greitai pri
imti į Jungtines Tautas komu
nistinę, Kiniją.

Neutraliųjų valstybių galvos 
pirmą kartą susirinko 1961 me
tais. Tada jų buvo tik 25-kios. 
Neutraliųjų skaičius išaugo iki 
54 valstybių, nors jų “neutralu
mas” kartais labai abejotinas. 
Blokams nepriklausančias šalis 
pirmas pradėjo organizuoti Ju
goslavijos Tito su Indijos, Egip
to, Etiopijos ir Burmos vadais. 
Didelį vaidmenį vaidino ir buvęs 
Indonezijos prezidentas, dabar 
jau miręs, Sukarno.

Nestiprią ir kartais pavojin
gą neutraliųjų šalių poziciją api
būdino Laoso premjeras Souvan- 
na Phouma, pareikšdamas, kad 
ten, kur du drambiai kovoja;, 
daugiausia nukenčianti žolė. Jis 
pridėjo, jog didžiosios pasaulio 
galybės jau aiškiai įrodžiusios, 
kad jos negali išspręsti tarptau
tinių problemų.

JUNGTINĖS TAUTOS NEPATEISINO 
ORGANIZACIJOS STEIGĖJŲ VILČIŲ
NEW YORKAS. -— Vakar prasidėjo Jungtinių Tautų 25-ji 

Generalinės Asamblėjos sesija. Jos prezidentu išrinktas Norvegi
jos ambasadorius Edward Kambro. Darbotvarkėje yra numa
tyti 108 punktai, jų tarpe nusiginkavimas, atsilikusių šalių iš
vystymas, erdvės tyrimų reikalai, cheminių ginklų uždraudimas 
ir kiti klausimai. Spalio 24 dieną prasidės 25 metų JT sukakties 
minėjimai. Laukiama, kad šia proga Jungtines Tautas aplankys 
visa eilė vyriausybių galvų. Gal, bus. proga prezidentai Nixonui 
pasimatyti su sovietų premjeru Kosyginu.
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Didėja Pietų 
Vietnamo laivynas
WASHINGTONAS. — Ame

rikos Karinė vadovybė P. Viet
name jau yra perdavusi Pietų 
Vietnamo vyriausybei 600 upių 
patruliavimo laivų, šių metų 
pabaigoje amerikiečiai turės.tik 
apie 37 laivus, o Pietų Vietna
mas turės 648. Jie visi yra greit- 
laiviai, gerai ginkluoti ir šarvuo
ti. Pietų Vietnamas jau dabar 
turi 14-tą didžiausią pasaulio ka
ro laivyną.

Pietų Vietnamo karo laivy
nas buvo pradėtas kurti tik 1952 
metais, šiuo metu laivyne tar
nauja 34,000 vyrų. Įvairių lai
vų P. Vietnamas turi apie 1,500. 
Trečdalį šių laivų Vietnamas ga
vo iš Amerikos jau po 1968 me
tų birželio mėnesio. Upių pa
truliavimo laivai kainavo Ame
rikai apie 200 milijonų dolerių.

kietijų-prlėmimo klausimas. ?-
Jungtinių Tautų biudžetas 

šiais metais siekia rekordinę 190 
milijonų dolerių sumą. Statomi 
nauji rūmai New Yorke. Atei
nantį mėnesį, suvažiavus dau
geliui valstybių galvų, daug kai
nuos jų apsauga. Laukiama apie" 
60 valstybių galvų ar vyriausy
bių premjerų. Amerikos dele-, 
gacija šiojė sesijoje specialiai 
papildyta dviem senatoriais: Ja
cob Javits ir Claiborne Pell,

Jungtinės Tautos nesugebėjo 
sustabdyti komunistų agresijos 
Azijoje, nesugebėjo išspręsti 
Viduriniųjų Rytų karo, šiek 
tiek laimėta Konge ir Kipro sa
loje, kur laikoma JT kariuome
nė. Buvo sustabdytas Indijos- 
Pakistano karas. Daug padary
ta pasaulio sveikatos ir maisto 
organizacijose, tačiau politiniai 
įtempimo židiniai liko ir be di
džiųjų valstybių iniciatyvos jų 
pašalinį JT negali.

GM automobilių atsargos už
sibaigs per 8 savaites. Tiek lai
ko, maždaug, UAW kasa galės 
mokėti darbininkams ir streiko 
pašalpas, duodant viengungiams 
darbininkams po 30 dol. per sa
vaitę ir šeimoms — 40 dol. Ki
tos unijos jau pasisiūlė padėti 
automobilių unijai savo lėšomis 
ir paskolomis.

General Motors bendrovė ne
sutiko su trims reikalavimais: 
vienas liečia pe nsijas darbinin
kams, išdirbusiems automobi
lių f pramonėj e 30 metų. Unija 
reikalauja, kad darbininkams 
būtų mokamos pensijos, po 500 
dol. per mėnesį, nežiūrint, kokio 
amžiausidarbininkas išeitų į pen
siją. Bendrovė sutinka mokė
ti tas pensijas tik sulaukusiems 
58 metų. Bendrovė siūlo algų 
pakėlimus 1.30-1.40 dol. per va
landą per ateinančius trejis me
tus ir sako, kad unijos reikala
vimai siekia iš viso 2.65 dol. per 
valanda. Pirmais metais ben
drovė siūlo pakelti algas 38 m., 
o unija sako, kad iš to pakėlimo 
net 26 centai jau yra prarasti, 
pakilus visų prekių kainoms ir 
tik 12 centų būtų tikras pakėli
mas.

Sakoma, kad General Motors 
turi apie 379,000 senų, 1970 me
tų automobilių ir jau pagami
no 208,000 naujų modelių, 1971 
metų. Pardavėjai tikisi tuos 
automobilius parduoti per, il
giausiai, pusantro mėnesio.

Kainų kilimas 
Pietų Vietname

ŠAIGONAS. ■ — Nors Pietų 
Vietname kovos karo lauke su
mažėjo, P. Vietnamo vyriausy
bė su nerimu žiūri į ateitį, kada 
amerikiečių kariuomenė pasi
trauks iš Vietnamo. Kyla klau
simas, iš kur Saigono vyriausy
bė gaus lėšų savo milžiniškai ka- 

i šlaikyti ? Infliaci j a 
kainos kyla, o algų 
ir pensijų vetera- 

iš ko mokėti.
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Br. Juodelio nuotr.

zaisime visi
ir varžovai ir žiūrovai PETRAS MOLIS,

Registracija

VEIDAI

DARBAI country
on

alone

ĮSIVAIZDUOKITE STOVYKLĄ BE LAUŽO
ARBA JAUNYSTE BE IDEALU

Todėl prašoma iš anksto: a) 
priminti, ką laikote svarbiu; 
b) iškelti, ką manote; c) 
užklausti, kas rūpi ar d)

Iš anksto gauti pasisakymai 
bus paskirstyti atitinkamiems 
vadovams, vadovėms, vadijoms 
ar komisijoms aptarti, paruošti 
ir atgabenti Į suvažiavimą.

1. Iš ankšto, pageidaujama li
gi spalio 5 d., dalyviai ir dalyves 
prašomi patys ar atitinkamai jų 
vyresnieji vadovai-es juos įre
gistruoti suvažiavimui ruošti ko
misijoje: pranešti žinias ir su
mokėti po S5 registracijos mo
kesčio.

Idealų ieškojimas yra jaunystės požymis. Jaunimas, kuris 
ateina Į mūsų organizaciją; ieško idealų, jis nori būti taip savų, 
nori kur nors priklausyti. Jaunimas ateina j organizaciją surasti 
savęs ir savo aplihkos. Jfeigu mes savo programomis ir nuotaika 
Sudominame,, pajėgiame įjuiigti j mūsų šeimą; — jie būna nau
dingi ir ištikimi nariai, tačiau tie, kuirb mes nesudomihame, at
krenta. Man atrodo, kad šių dienų jaunikius yirt fnbtaluš ir idėjos 
darbas jiems nėra svetimas, tik reikia juos sudominti. Mes turi
me daug jaunų vadovių, kurios eina atšakingaš draugiriihkės pa
reigas. Tos pareigos reikalauja jų didelio pasiruošimo, planavimo, 
laiko ir darbo. Jos sielojasi, lavinasi tobblėja ir ieško iiaujų būdų, 
kaip geriau savo seses sudominti. Tai libai girtinas reiškinys.

Varžybų metu tėvų-rėmėjų 
gegužinėje numatyta ir turtin
gas dovanų stalas; ruošia rėmė
jos M. Kūpcikevičieriė ir S. Ru-

Prisidėkime visi ir visos, kad 
studijiniam vadovų-ių suvažia
vimui iš anksto būtų gerai pa
siruošta ir kad pats suvažiavi
mas praeitų sėkmingai. Norime
— gerai suprasdami praeitį ir 
patirties pamokyti, tvirtai sto
vėdami ant dabarties pagrindų
— apsisvarstyti, apsidairyti, su
sikaupti, pasiraginti ir tinka
mai užsimoti atėitin.

Chicagos skautai ir skautės, 
vilkiukai ir paukštytės per eilę 
metų vasaros linksmybes užbaig
davo skautiškų žaidimų varžy
bomis Bučo sode, Willow 
Springs, Ui. Per vasarą stovyk
loje ir iškylose įgytas lankstu
mas ir orientacija bei žinoji
mas buvo panaudojamas drau
govėse šių žaidimų varžybose. 
Skauto siekimas būti rytoj ge
resniu, negu kad šiandien, taip 
pat tinka ir žaidimams, juos at
liekant sklandžiau, lanksčiau ir 
vikriau.

šių skautiškų-sportinių žaidi
mų varžybų šventė visų Chica
gos tuntų vienetams ir svečiams 
kartu su tėvų-rėmėjų gegužine 
yra rengiama ir šiais metais spa
lio 4 d., sekmadienį; 1 vai. po 
pietų Bučo sode, šių metų var
žybų programa turi naujus žai
dimus draugovėms ir skiltims, 
ąiškirdše, skautų ir vilkiukų 
aikštėse. Varžybų programas 
škautų-čių aikštėje praves j. v. 
S.' Br. Juodelis, b vilkiukų — 
paukštyčių aikštėje j. b. ps. V. 
Rupinskas. Visiems žaidimams 
talkins Chicagos skautininkai, 
Skautinirikės teisėjų bei vertin
tųjų pareigomis. Grupė mamų, 
vddovaiijdrnų j. ps. A. Alčiaus- 
ko, šventės dalyvius aprūpins 
škaiiiais pietumis, kava ir keps
niais; o j. b. Iz Kupcikevičius su

Dalyvauti kviečiami: tunti- 
ninkai-ės, ;rajonų vadi jų nariai- 
ės, Seserijos, Brolijos ir ASS 
Vadi jų narjai-ės, bendrųjų LSS 
Vadovybės organų — Pirmijos, 
Tarybos, Garb. Teismo ir Kontr. 
Kdm. nariai.

Take stock in America 
Buy US. Savings Bonds .

siūlyti, ko norite. Nesvar
bu; kokiu klausimu ir ko
kiu reikalu; tik aiškiai ir 

konkrečiai.

— Mes keičiame ir pritaikome kai kdrio amžiaus skaučių 
programas. Jaunimas šiais laikais bręsta daug greičiau, ir todėl 
programos turi būti pritaikytos pagal amžių. Tačiau esu paste
bėjusi, kad jhiiiiiihas labai mėgsta kai kuriuos papročiui ir jų 
reikalauja. Pvz. įsivaizduokite stovyklą bė laužo!

tėvelių talka gegužinės dalyvius 
gaivins gėrimais.

Po visų varžybų ir po ^dova
nų įteikimo, šiais metais įvyks 
jaunimo šokiai, kuriais rūpina
si budžių Įgulos vadas v. v. R. 
Burba ir j. ps. R. Kunstmanas. 
šokiams yra pakviestas garsus 
skautų tarpe, bet viešumai ne
girdėtas “Tauro Rago” orkes
tras.

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 whatmakes a democracy 
like ours work. .

raiti, jaučiais aria žemę, ne
šioja ginklus, viešbučiai, kaip 
televizijoje ar kine — senoviški. 
Matėme džiunglėse daug įvai
rių paukščių, valgome ir Parana 
upės žuvies (gal paranhą?). 
Stovyklaukite smagiai ir laimin
gai”.

Ta pačia proga s. kun.. A, 
Saulaičio SJ aprašytus įspū
džius apie Braziliją^ įsidėjo per 
du numerius “Perkūno’ stovyk
los laikraštėlis — ^Terkūnsar-

s. kun. ANTANAS SAULAITĖ, SJ, 

iš Brazilijos atsiuntęs sveikinimu ir 
Įspūdžiu "Perkūno" stovyklai. .

LSB Vyriausias Skautininkas kalba 
stovyklautojams "Romuvoje", 

St. Dapkaus nuotr.
tu keliaujame su trim lietuviais 
į Iguacū krioklius, kurie yra 50 
pėdų aukštesni už Niagarą, bet 
mažiau vandens. Buvome per
sikėlę į Argentiną ir Paragvajų, 
kad geriau pamatytume Brazili
jos gamtą, neš ji tokia įdomi — 
miškai, džiunglės, ūkiai. Kai kur 
labai panašu į Amerikos vaka
rus prieš šimtą metų: žmonės

gerai atliekančios šį darbą.
Visų tuntų skautai; Skautės, 

vilkiukai ir paukštytės, jūrų 
skautės ir jūrų, skautai su visais 
vadovais, vadovėmis kviečiami 
šioje šventėje'dalyvauti su tė- 
vais, su jaunesniais šeimų na
riais ir draugais. Rengėjai

talk is cheap, Personal mvolvė* 
ment accomplishes a lot more.

Putting part of -your savings 
to work for America is a step 
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 
where you’re fired to speak 
yoiir 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 
do part of Ae 
talking.

TINKLINIO ŽAIDIMAS "NEMUNO" STOVYKLOJE 

žaidžia Lituanicos tunto skautai.
G. Plačo nuotr.

ties pasižymėjimams atžymėti.
Taip pat esame sujaudinti Los 

Angeles skautų Tėvų Komiteto 
skautų vadovų įvertinimu sto
vyklos uždarymo metu, įteikiant 
vadovams knygas su įrašu: 
“...Įvertindami jūsų darbą ir pa
sišventimą lietuviško jaunimo 
auklėjimui...”

I os Angeles skautai džiaugia
si šiuo visuomenės dėmesiu ir 
-ritarimu ir jaučia, kad kasmet 
didėjąs ir daugiau jėgų reika
laująs darbas nelieka be nau-

"JŪRAPILĖS" ŠVENTINIMAS RAKO ĄŽUOLYNE 
Kairėje: ps. kun. Alg. Kezys, SJ, dešinėje: K. Kazėnas ir M. Kujicikevičienė 

— Krikštatėviai.

2. Suvažiavimo dieną atvyku
sieji Įsiregistruoja ten pat ir 
sumoka likusią mokesčio dalį 
(-12.50).

Suvažiavimo patalpose vietų 
yrą 100 asmenų; kad visos rei
kalingos patalpos būtų gautos 
suvažiaviiho reikalams, būtinds 
dalyvių skaičius — 70 asmenų. 
Todėl suvažiavimui ruošti komi
sijai labai svarbu iš ankšto žiSd- 
fi dalyvių- skaičių. LSS vado
vybe, be to, dalyvaujančius ga
lės iš anksto įplahuoti į svarsty
mų darbus, pasitarimų grupes 
ar komisijas.

Į studijinį suvažiavimą žiūri
ma labai rimtai ir visi; kuriems 
tas suvažiavimas kviečiamas, la
bai laukiami. Korėsp.

Skautiškai,
s. Nijolė Grinienė, 

Eglės stovyklos viršininkė, 
Palangos Tunto tuntininkė.

★ Panašu į Amerikos vakarus 
prieš šimtą metų. Atlanto Ra
jone išaugęs skautininkas kun. 
Antanas Saulaitis, SJ, su sa
vaisiais broliais nenutraukia ry
šio ir po pasaulį bekeliaudamas. 
Į “Perkūno” stovyklą atsiuntė 
tokį laišką:

“1970.VIĮI.5, Guaira, Para
na, Brazil. Mieli stovyklautojai. 
Siunčiu labai nuoširdžių skautiš
kų linkėjimų iš Brazilijos, 6000 
mylių nuo stovyklos Pasiilgsiu 
Jūsų, laužo dainų, skautiškų už
siėmimų — čia daug lietuvių, 
bet skautu dar nėra, šiuo me-

★ Chicagos Lituanicos tuntas 
jau juda į rudens veiklą. Rug
sėjo 23 d., kaip žinome, prasi
deda kalendorinis ruduo. Litua- 
nicbš tuntas draugovėmis savo 
darbą oficialiai pradeda jau rug
sėjo 20 d: Stovykliniais įspū
džiais ir patyrimu bandys pasi
dalinti stovyklavę su negalėju
siais stovyklauti. Bus apsvars
tyti aktualiausieji rudens sezo
no planai; skiltininkų ir paskil- 
tihinkių iškyla Dainavoje (įvyk
siantį spalio 10-11) jr Varžybų 
šventė (spalio 4— Bučo sode). 
Draugovės suformuos savo skil
tis rudeniniam skautaviinūi.

s. LILĖ MiLUKIEHė, 
LŠŠ-jos Vyriausia Skautininfcė, iš New 
Yorko aplankiusi "Gintartt" skaučių 

mokyklą prie Montrealio.

SKAUTUI
LEIDŽIA LIETUVĄ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell Št., Chicago; Ill. 606*20

★ Jūrapilės krikštynų puota* 
— pas Balį Pakštą. Kai šią va
sara Rako miške buvo šventi
nama “Jūrapiįė’’ Nerijos jūrų 
skaučių stovykloje, krikštynų 
vaišės buvo atidėtos vėlesniam 
laikui; kadangi krikštatėvis “pa
miršo” visas dovanas Chicagoje.

Jūrapilės krikštynų puota yra 
rengiama dabar rugsėjo 26 d., 
7:30 v. v., Balio Pakšto salėje. 
Kaip Jūrapilės pastatymas, taip 
ir ši puota yra ruošiama Nerijos 
jūrų skaučių vietininkijos tėvų 
komiteto, kuriam vadovauja p. 
K. Miecevičiurt- Stalus rezerva
cijomis visus aprūpina M. Kup- 
cikėvičienė, telef. GR 6-3Š75.

k* Jr-

Puota įvyksMūriiHaįs moty
vais dekoruotoją’ salėje su pui
kia B. Pakšto orkestro muzika. 
Numatyta trumpa nuotaikinga 
programa su stovykliniais kup
letais.

Nerijos jūrų skautės ir tėve
liai kviečia visus vaddvus-ves, 
tėvelius, bičiulius ir rėmėjus 
gausiai dalyvadti Jūrapilės krik
štynų puotoje.

★ Los Angelės skautės džiau
giasi ir didžiuBj&si Visuomenės 
parama ir pritarimu. Los An
geles Palangos skaučių Tunto 
“Eglės” stovykla pasibaigė, pa
likdama gražius atsiminimus ir 
įspūdžius. į,,*

Didžiausia visų niūsų padėka 
tenka p. J. Paškauskiehė, kuri 
dvi savaites nenuilstamai dar
bavosi virtuvėje, eidama sun
kias ir nedėkingas šėiihininkės 
pareigas. Lyg to būtų negana, 
p. Stasys ir Judita Raškauskai 
padovanojo S100 skautu reika
lams.

Nuoširdi padėka tenka p. V. 
Civinskatns iš tolimos Chicagos, 
kurių rūpesčiu Los Angfeles skau
tei gavo daug knygų dovanoms. 
Dalis tų/ knygų buvo įteikta sto
vyklos metu pasižymėjusiems 
skautams, o dalis palikta atėi-

Tad kraukite laužus kuo aukščiausius ir dainuokite dailias 
kuo garsiausiai, kad Jūsų laužų liepsnos ir dainų garsai pasiektų 
visus lietuvius skautes-us, iŠsiblaškiusiiis po visą pasaulį.

8. Lilė Milukienė, 
Liet. Skaučių Seserijos 
Vyriausia Skautininkė

SUSIKAUPTI IR UŽSIMOTI J ATEITĮ
Studijinio suvažiavimo darbuose: gaires pirmyn

Liet. Skautų S-gos vadovybė kviečia studijinį atsakingų LSS 
vadovų ir vadovių suvažiavimą spalio 31—lapkričio i Clevėlande, 
Jėzuitų namuose Parmoję. Aišku, suvažiavimas negali apimti 
visos Sąjungos, bet tikimasi, kad jame dalyvauti pasistengs sešės 
vadovės ir broliai vadovai iš JAV Atlanto, JAV Vidurio ii* Kana
dos rajonų. y - •

Darbų programoje numatyta:
a) trumpi pagrindinių LSS 

vadovų pasisakymai jiems ak
tualiais reikalais;

b) iš anksto sudarytos komi
sijos paruoš ir kels, referuos bei 
siūlys jų aptartus aktualius auk
lėjimo, programų, tvarkos ir k. 
reikalus; .

c) suvažiavimo dalyvių iškelti 
klausimai.

Norima, kad šis studijinis ! 
suvažiavimas būtų tūrmin- 
gas, darbingas ir tiesiąs 
skautiškosios veiklos gaires 

keliu pirmyn!
Rūpėtų, kad prie tų iš anksto 

ruošiamų klausimų sudarymo 
nuo pat pradžios prisidėtų bu
simieji suvažiavimo daljrtiai-ės. 
Aišku, ten dalyvausią galės, kiek 
laikas leis, pasisakyti ir gyvu 
žodžiu. Bet suvažiavimo turinio 
programa galėtų būti geriau pa
ruošia., jei -.svarstysimi klausi
mai būtų iš anksto pateikti.

Kiekvienas vadovas-ė iš bet 
kur gali rašyti savo mintis^ Ir 
tiė jų rašymai; laiku gauti, bus 
atiiiiikamai priimami dėmesin.

Jei rašys tiė, kurie dalyvaus 
ar galės dalyvauti, jiems patiems 
bus naudinga ta prasme, kad jų 
kelti klausimai jau atitinkamai 
aptarti, išdiskutuoti ir įjungti 
reikiama kryptimi, dar net ne
gaištant išvedžiojimais paties 
suvažiavimo trumpo ir brangaus 
laiko. ’ -

■^1
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Atostogos Menkių Rage

Gimęs žūt-būt viršuj būt
6 ’ y .

jos klebono kun. Jono Petraus
ko sesers Juknevičienės sūnum 
Primusiuku bendromis jėgomis 
Gustį iš zakristijos išgrūsdavo- 
me! .

Paaugęs Ramanauskų Gustis 
tapo Augustu, vėliau Augustinu, 
pirmuoju Nepriklausomos Lie
tuvos etapo komendantu, pir
muoju Lietuvos policijos mo
kyklos viršininku, pirmuoju ir 
paskutiniuoju žemės ūkio tarė
ju. Genys margas, pasaulis dar 
margesnis, tačiau anoje zakris
tijoje sutvirtintos žemaitiškos 
draugystės jokie likimo vėjai ne
beįstengė beišklibinti. šiandien 
jis savo rūšies bosas ir profeso
rius! “Mano viršus kad ir iš 
apačios”, visai teisingai jis pa
juokavo po eilės metų’susitikus.
r-®

Kai iš Menkių Rago pasalomis 
atvažiavęs jį užklupau, radau jį 
tuzinui studentų beskaitantį pa
skaitą, kaip dažais ir pinzeliais 
ir šapečiais reiškia išdažyti se
selių automobilių garažo sienas. 
Jo “departamento” žinybai pri
klauso meksfaltavimo, cementa- 
vimo, tinkavimo ir dažymo dar-

New Haven, Conn., yra gar
sus Yale universitetu ir garso- 
kas dominikonių vienuolių (juo
dai-baltomis uniformomis) se
selių vienuolių vadovaujama Al
berto Didžiojo (Magnus) mer
gaičių kolegija, kurioje dirbą 

-keturi lietuviai savo tarpe pa-* 
. sidalinę į keturis* “departmen- 
tus” visą tos kolegijos gaspa- 
dorystę, jų kalba kalbant main
tenance.

Lietuviai yra kaip magnetas. 
Kur vienas prilipo, ten ir antrą 
traukia. Antras traukia trečią, 
trečias ketvirtą, kol daugiau va- 
kansijų nebėra.

Vienas iš tų keturių yra Au
gustas Ramanauskas, šatiškis 
žemaitis, su kuriuo jaunystėje 
bandos kartu neganėva, bet že
maičių Kalvarijos bažnyčios za
kristijoje apsikumščiuoti nekar
tą teko.

Aš mat skaičiausi namiškis, 
taigi ir saviškis,, o Gustis (taip 
jis dar tada tebebuvo vadina
mas) buvo šių dienų terminais 
vadinant, brakonierius, kurs per 
didžiuosius atlaidus darydavo 
nelauktus įpuolius, būtinai pa-[bai, o tie studentai yra per va. 
sustengdamas pasišauti mišioms 
tarnauti tokiam kunigui, kurį 
žinojome daugiau sidabrinukų 
duodant.

Kažkodėl patarnavimas mi
šioms viršuje, prie švento Kry
žiaus altoriaus “klapčiukų” tar
pe buvo skaitoma didesnė privi
legija net kaip prie Stebuklingo
jo altoriaus pirmajame aukšte. 
Tai dėl to altoriaus viršuje mo
dusu Gusčiu per 60 metų vis dar 
negaliva rasti bendros kalbos: 
jis tvirtina iš manęs paveržęs 
dosniausią Laukuvos kleboną, 
su kuriuo palipęs į viršų ir už 
tai gavęs visą rublį, o man vis 
•rodosi, kad jis faktus antraip 
apkeitė, kadangi aš su Kalvari-

autorius Jonas Karys su žmona 
Toana. Su jais teko drauge pa 
sisvečiuoti pas Ramanauską ii 
Lipčius suruoštose šauniose va 
karienėse.

Augustas Ramanauskas, pa 
našiai kaip ir netoli gyvenantis 
daktaras Balys Matulionis, tai) 
pat prieš trejus metus neteko 
savo gyvenimo draugės. Nėra 
patetiškesnio jausmo, kaip ma
tyti Giltinės nelaiku išardytą 
idealiai vienas kitam skirtą po
rą... Vienas kaip ir antras da
bar vienišai gyvena siratėjan- 
čiuose erdviuose šeimoms staty
tuose butuose. Augusto žmona, 
kurią jis mėgdavo švelniai va
dinti savo “generolu”, buvo lie
tuvaitė Elena Mackevičiūtė iš 
Rygos. Jiedu išaugino ir išmoks
lino dvi dukreles -— Nijolę ir 
Daliją. Pirmoji yra ištekėjusi 
už p.- Mikšio, gyvena Worceste- 
ryje, Mass., ir augina jau ke
turis šaunius lietuviukus; ant
roji yra baigusi meno akademi
ją ir ištekėjusi už dailininko 
Janseno, mokytojauja — dėsto 
meną Old Saybrok, Conn., aukšt. 
mokykloje ir su vyru sėkmin
gai dalyvauja skaitlingose me
no kūrinių parodose Connecti-

cut miestuose ir New Yorke. Da
lia turi labaį originalų žanrą — 
žaisti idėjomis ’ “sužmoginant” 
mechaniką arba “sumechani
nant žmogų”, ir turi didelį pa
sisekimą amerikiečių tarpe.

Nešikai ir Nešikės

Sugrįžus į 85 Standish Way, 
Cape Cod, linksmas siurprizas 
>uvo, kai kitą rytą pusryčių su
brinko visa jaunųjų sekcija pa
sipuošusi naujais baltais marš
kinėliais su didelėmis juodomis 
raidėmis krūtinėse ir nugarose 
išspausdintais žodžiais “Neši
kas” (berniukai^ ir “Nešike” 
(mergaitės). Pas Grušus nema
nai svečių buvo su didesniais ir 
mažesniais vaikais, tad tų “ke- 
liolikinių” (teenagers) susidarė 
apie pusė tuzino .porelių, kurie, 
žinoma, laikėsi daugiau savo 
draugystės, bet visi ir visos bu
vo gerai išauklėti ir mandagūs 
ir — bent vyresniems girdint — 
kalbėjosi lietuviškai.

iPaklausti, ką toks pasivadi- 
nimas reiškia, jie, juokais atsakė 
patys nežiną, tik tas žodis jiems 
patikęs.

. (B. d.)
J. Pr.

Prisimenant choleros grėsmę senaisiais
saros atostogas priimti ne dar
bui dirbti, o tik pinigų užsidirb
ti.

Kitų maintenance departa
mentu direktoriai yra. Antanas 
Gruzdys, New Haven Lietuvių 
Bendruomenės Apylinkės pirmi
ninkas; S. Lipčius, buvusio Lie
tuvos žvalgybos viršininko ir fi
nansų ministerijos direktoriaus, 
Sibiro tremtyje mirusio Mika
lojaus Lipčiaus brolis, ir ketvir-

Šie visi sudaro glaudžiai įri
tuotą draugystę, kuriai dar ar
timai prisijungia bu v. Lietuvos 
Valst. Teatro aktorius p. Va
liukas su žmona Saliome Nasvy
tyte ir trijų knygų apie pinigus

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
$5.00 
$3.00 
$2.00

$12.00

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 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 KapaSinskas, 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 cjil aąi ■ — ■■ ■ ■ t> a»a«a a ■eeasaaaao ee »■ <e^a a ag»a ■■ ■ aaeeaedeea*

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS1 ______________
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. Jurgele, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 1
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl.___
18. Kipras Bielinis, TERORO IR ' VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. _________ ----------------------------------- ;___
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE'GREAT, 211 psL

angliškai. ------- --------------------------------------
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:

$150

$5.00 
$2.00

$6.00 
$3.00

$4.00 
$2.00 
S5.00 
$5.00 

$10.00

$1.00

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

1739 So. Halsted St, Chicago, ID. 60608

Kai dabar įvairiose Azijos ir 
Afrikos vietovėse įsigalėjo cho
leros epidemija, tai tokiu atve
ju man pačiam iškyla prisimini
mai apie buvusią choleros grės
mę Lietuvoje. Būtent, aš čia 
turiu galvoje 1898 metų rudens 
laikotarpį, kitaip sakant — prieš 
72 metus. Tada buvo pasklidę 
gandai, kad Rusijos pietinėse 
dalyse, arti Juodosios jūros, 
siaučia choleros epidemija. Tai
gi to laikotarpio Rusijos val
džios organai buvo susirūpinę, 
kad toji baisioji liga nesipla- 
tintų kitose vietovėse. Bet tais 
laikais gydytojai kitaip galvo
davo apie šią ligą ir nežinojo 
tinkam ų priemonių kovai su cho
leros liga. Daug kas tada many
davo, kad įvairių vaisių vartoji
mas sudarantis patogiausias są
lygas šiai ligai platintis. Ypač 
buvo susirūpinta, kad miestų 
gyventojai jokių vaisių neval
gytų, t. y. obuolių, kriaušių, sly
vų, vyšnių. .

Kai aš tais 1898 metais iš kai
mo eidavau pėsčias į Kalvarijos 
(Suvalkų gub.) miesto mokyklą, 
tai kiekvieną dieną pastebėda
vau būrelį policininkų prie vieš
kelio, einančio į Kalvarijos mies
tą; tie policininkai kiekvieną va
žiuojantį ūkininką sustabdyda
vo ir padarydavo kratą jo veži
me, ir kai surasdavo maišeliuose 
kokių nors vaisių, tad tuojau 
juos išmesdavo į šalia esantį van
deningą griovį, iš kurio vanduo 
bėgdavo į netoliese esančią Še
šupę.

Mums, vaikams, buvo įdomu 
tokius nuotykius matyti; ir ki
ti mokyklos mokiniai papasako
davo, kad ir kitose Kalvarijos 
priemiesčių vietose policinin
kai užklupdavo važiuojančius į 
turgavietę ūkininkus ir jų ve
žamus obuolius, kriaušes ir ki
tus vaisius išmesdavo į upę.

Ne tik tų laikų laikraščiuose 
buvo nurodoma, kad nereikia 
valgyti jokių vaisių, bet šven
tadieniais bažnyčiose kunigai 
savo pamoksluose įspėdavo žmo
nėms apie choleros pavojų ir pa
sakydavo, kad nereikia vartoti

obuolių, kriaušių ir kitų vaisių. 
Bet sunku buvo žmonėms iškęs
ti nevalgyti gardžių jų obuolių, 
todėl daug kas, kai niekas ne
matydavo, vis dėlto suvalgydavo 
vieną kitą vaisių. Aš taip pat 
į savo kuprinę prie sąsiuvinių 
bei knygų pridėdavau vieną ki
tą obuolį ir niekam nematant 
per pertrauką juos gardžiai su
valgydavau.

Kai žmonės beklausydami baž
nyčioje pamokslų išgirsdavo apie 
choleros grėsmę ir duodamus 
nurodymus, kad nereikia valgy
ti vaisių, tad kai kam atrodė, 
jog būtų padaryta nuodėmė, jei 
tie vaisiai būtų valgomi. Vie
nas mano kaimynas, jaunas ūki
ninkas, sugrįžęs iš bažnyčios pa
sisakė^ kad jaučiasi labai links
mas po išpažinties, nes buvo 
prisipažinęs kunigui, kad per 
klaidą penktadienį buvo suval
gęs gabaliuką lašinių ir paskui 
suvalgęs didelį obuolį.

Kai įvairiose vietose žmonės 
dažnai kalbėdavo apie cholerą, 
tai tas žodis tam tikrais nuoty
kiais pavirsdavo keiksmažodžiu, 
jei pasitaikydavo proga ant ko 
nors užsipulti ar ką nors išbarti. 
Man pačiam tada teko išgirsti 
vieną šeimininkę, kuri savo tar
naitę užpuolė tokiais žodžiais: 
“Ko tu, cholera, taip ilgai slam- 
pinėjai pakampiais?”

Tada neilgai tęsėsi toji chole
ros grėsmė, maždaug pustrečio 
mėnesio, ir niekur niekas nebe
sirgo cholera. Taigi į Kalvarijos 
turgavietę ūkininkai jau galė
davo nedraudžiamai atvežti vi
sokių vaisių. Tais laikais, atro
do, dar niekas nežinojo apie cho
leros bacilų veisimąsi. ir manė, 
kad choleros bacilos labiausiai 
mėgsta visokius vaisius, kuriuos 
žmonės naudodami įgauna tą 
baisiąją ligą. A. Kelmutis

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIU 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:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

Pooiežius išskrenda Į 
Filipinus, Australiją

Iš Vatikano paskelbta, kad 
popiežius Paulius išskrenda il
gai kelionei j Pacifiko salas ir 
Australiją ir kad jo kelionė 
truks ištisas 7 dienas. Lapkri
čio 27 dieną iš ryto jis būsiąs 
Maniloje, Filipinuose, kur ap
lankysiąs prezidentą Ferdinan 
dą Marcos ir vėliau sutiksiąs ki
tus aukštus valdžios pareigū
nus. Lapkričio 30 d. pavakarėj 
atskrisiąs j Sydney, Australi
joje.

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel CL 4-1050

D. L. O. C. Valdyba: Sėdi iš k. i d. Vicepirmininkas A. Sukauskas, Vicepirmininkė E. Paurazienė, 
Pirmininkas B. Brizgys; stovi Sekret. Dr. S. šimuliūnas, Narys A. žiedas, Fin. sekret. P. Pagojus ir 
Iždininkas V. Lelis. Trūksta Vicepirmininko P. Januškos.

DETROIT, MICH.
Detroito Lietuvių Organizaci

jų Centro Valdyba ruošiasi iš
kilmingai atžymėti Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 50 metu 
Auksinį Jubiliejų. Ta proga bus 
išleistas šešių lapų paveiksluo
tas leidinėlis.

Minėjimas įvyks rugsėjo 20. 
dieną, 12:30 vai. Lietuvių Na
muose. Sekmadienį, 10:30 vaL 
ryto visose trijose lietuviškose 
bažnyčiose bus atlaikytos pa
maldos už mirusius Steigiamojo 
Seimo narius. i

Organizacijos bažnyčiose ir 
salėje prašomos dalyvauti su vė
liavomis. Po pamaldų L Na
muose įvyks iškilmingoji dalis. 
Paskaitininkas yra pakviestas 
klevelandietis Dr. J. Jakštas. Po 
paskaitos metinę dalį atliks J. 
Pusdešrio vadovaujamas “Al
kos” Meno Kolektyvas. Žodinis 
montažas. Užbaigai — Lietuvos 
Himnas. Po iškilmingos dalies 
gretimoje salėje vaišės.

D. L. O. C. Valdyba maloniai 
kviečia iškilmėse, akademijoje, 
taip pat ir vaišėse gausiai daly
vauti. ši akademija‘ yra reta 
proga prisiminti mūsų Steigia
mojo Seimo nuveiktus darbus, 
todėl visa Detroito visuomenė, 
o ypač organizacijos, prašomos 
daugiau atkreipti dėmesį ir gau
siai iškilmėse ir vaišėse daly
vauti.

Vaišėms prašome užsiregis-

truoti iki rugsėjo 19 dienos pas 
valdybos narius: E. Paurazienę

tel. UN 2-3298, B. Brizgį tel. 
282-5755 ir A. Sukauską telef. 
TA 6-5678. > <

D. L. O. C. Valdyba

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus,

. Kai aitvarai ir laumės 6..
Skrajojo po Rukus...

S. Petersonienė
Poeąja 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, ANYKŠČIU 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 osl.. 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, gramatiką, 
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, Įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuviu kalbos lankstumą poezijoje... Pamatykime ir šiandien?; kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti pĄ. 
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų Imsdieninins 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingits vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmese, liekančius visa amžių. • . ;

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

INf
1 

ilbw
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 priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

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
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Prezidento rinkimų sistemos reformavimas
Prieš metus laiko Atstovų Rūmai 339 balsais prieš 

70 pasisakė už konstitucinę pataisą, susijusią su preziden
to rinkimais. Pataisos projektą paruošė Indianos sena
torius Birch Bayh. Projektas siūlo prezidentą rinkti tie- 
siogiu ir populiariu balsavimu. Kandidatas turėtų gauti 
bent 40 nuošimčių visų paduotų balsų, kad būtų išrinktas 
prezidentu. Jei nė vienas kandidatų tiek balsų nesurink
tų, tai tuo atveju turėtų būti pravesti nauji rinkimai, ku
riuose dalyvautų tik du daugiausia balsų gavę kandidatai

Tas sen. Bayh projektas beveik ištisus metus buvo 
įstrigęs Senato juridiniame komitete. Nepajudėjo jis iki 
pereito mėnesio, kai pagaliau 11 to komiteto narių prieš 
6 pasisakė už jo priėmimą. Senatas dabar turės tarti savo 
žodį: priimti tą projektą ar jį atmesti. Vadinasi, iš da
lies nuo jo priklausys prezidento rinkimų sistemos pakei
timas.

Sakome, iš dalies, nes jei Senatas ir teigiamai pasi
sakytų (o tai turėtų padaryti dviem trečdaliais balsų), 
tai tada siūlomą — konstitucinę pataisą turėtų patvirtin
ti trys ketvirtadaliai valstijų.

Senate per ateinančias porą ar trejetą savaičių bus 
svarstomas prezidento rinkimų sistemos reformavimas. 
Už tokį reformavimą pasisakė prez. Nixonas, Prekybos rū 
mai, tensininkų są-ga, unijų viršininkai ir daug žymių žmo 
nių. Jie visi yra tos nuomonės, kad dabartinė rinkimų siste 
ma, kuri išsilaikė apie du šimtus metų, jau yra atgyvenusi 
savo dienas. 1968 metais įvykę rinkimai kuo aiškiausiai 
parodė tos sistemos trūkumą. Nurodoma, kad tais me
tais 42,000 balsų galėjo niekais paversti balsavimus. Mat, 
nuo to skaičiaus priklausė trijų valstijų rinkimų rezulta
tai. Jei tie rezultatai būtų buvę kitokie, tai nei Nixonas 
nei Huinphrey nebūtų buvę išrinkti ir prezidento rinkimai 
būtų atsidūrę Atstovų Rūmuose, kur kiekviena valstija 
būtų turėjusi vieną balsą. Galimas daiktas, kad prezi
dento išrinkimas tada būtų priklausęs nuo George C. 
Wallace, kuris kontroliavo kelias valstijas.

Be to, galėjo atsitikti ir taip, kad Atstovų Rūmai bū
tų išrinkę prezidentu Nixona, o Senatas viceprezidentu 
būtų išrinkęs Muskie.

Kai turima galvoje tai, kas galėjo atsitikti, tad vi
sai suprantamas ir susirūpinimas prezidento rinkiminės 
sistemos pakeitimu. Be to, 1968 m. tik galėjo atsitikti, o 
1824 m. iš tiesų ir atsitiko: tada nei vienas kandidatas 
Elektorių kolegijoje neturėjo .daugumos balsų ir prezi
dento rinkimas buvo perkeltas, kaip to konstitucija rei
kalauja, į Atstovų Rūmus.

$5.00trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _____
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams __________ _ — $21.00
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui$2.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

_ $20.00
_ $11.00
 $2.00

t?

Vieno almanacho nebaigta istorija ..
Kanadoje leidžiamo “Lietuvos 

Pajūrio” 1969 m. Nr. 3 ir 4 (33- 
34) laidose išspausdinta “Vieno 
Almanacho Istorija”, kuri, ma
no požiūriu, nėra nei pilna, nei 
užbaigta. Ta istorija, jei ją to
kia galima būtų vadinti, rišama 
su vienu iš žymiausių Mažosios 
Lietuvos veikėjų, Jono Vana
gaičio, 100 — metinių gimimo 
sukaktimi, kurios proga jo duk
ra A. Šležienė-Vanagaity tė 
(“Lietuvos Pajūrio” Nr. 3) yra 
parašiusi keletą prisiminimų 
apie mielą tėvelį straipsnyje 
“Keli mano tėvo būdo bruožai”.

Čia turiu padaryti vieną pa
taisą prie “L P.” įdėtos nuotrau
kos paaiškinimo, kur J. Vanagai
tis pristatomas kaip “Klaipėdos 
krašto šaulių Sąjungos Vadas”. 
Tokios organizacijos Klaipėdos 
krašte niekada nebuvo ir J. Va
nagaitis dėlto niekada negalė
jo būti jos vadu... Klaipėdos 
krašte veikė Lietuvos šaulių Są
jungos padalinys — XX-toji 
rinktinė, kurios vadu nuo pat 
sukilimo laikų buvo Jurgis Bru- 
velaitis, iki tas pareigas peri
mant Klaipėdos krašto karo ko
mendantui. J. Vanagaitis yra, 
berods, buvęs Klaipėdos 1-jo 
šaulių būrio valdybos pirminin
ku, o vėliau ir XX-tosios rink
tinės valdybos nariu bei pirmi
ninku.

Bet kieno rašyta “Vieno al
manacho istorija” — taip ir ne
aišku. Atrodo, kad tos istorijos 
autorius būtų dalyvavęs posė
džiuose, kuriuose buvo spren-

daugiau ar 
- galima nupa-

Dabar prezidento rinkimų sistema yra pagrįsta Elek
torių (rinkikų) kolegija, kuri faktiškai ir išrenka prezi
dentą. Kai vyksta prezidento rinkimai, tai tuo pačiu me
tu yra renkami ir vadinamieji elektoriai. Kiekvienoje 
valstijoje politinės partijos sudaro elektorių sąrašus (tiek 
kandidatų elektorių postui, kiek toji valstija turi kongre- 
sininkų ir senatorių). Kurios partijos kandidatas suren
ka toje valstijoje daugiau balsų, tas ir laimi visus tos vals
tijos elektorius. Laimi ir tuo atveju, jei už savo oponentą 
gauna tik kelis tūkstančius ar net kelis šimtus daugiau

Tos Elektorių kolegija paremtos rinkimų sistemos 
netobulumas yra tas, kad rinkimus gali laimėti kandida
tas, kuris surenka mažiau balsų negu jo oponentas, jei
gu jo laimėtų valstijų elektoriai sudaro daugumą Elekto
rių kolegijoje. Kadangi praeityje yra atitikę, jog ma
žiau surinkęs balsų kandidatas buvo išrinktas preziden
tu, tai nėra jokio užtikrinimo, kad to bus galima išveng
ti ateityje, jei rinkimų sistema nebus pakeista.

O kiek šansų yra, kad toji sistema bus pakeista, at
seit, bus priimta konstitucinė pataisa, tai priklausys nuo 
Senato ir valstijų. Bendrai vyrauja nuomonė, jog ir 1972 
m. prezidento rinkimai bus pravesti pagal senąją tvarką. 
Vadinasi, nesitikima, jog pasiseks priimti konstitucinę 
pataisą. Daugiausia ko tikimasi, tai šiokio tokio Elekto
rių kolegijos patobulinimo, jos pertvarkymo.

džiamas to almanacho leidimo 
reikalas. Arba — tam panau
dota J. Vanagaičio dienoraštis 
(jeigu jis tokį būtų rašęs), ku
riuo naudojantis . 
mažiau tiksliai — 
šakoti tos “istorijos” eigą...

Kaip ten bebūtų — ta istorija 
ar “istorija” nėra baigta, bent 
tiek, kiek jos parašyta “Lietu
vos Pajūryje”. Tariuosi esąs 
kompetentingas daryti tokį 
“sprendimą”, nes, matykite, as
meniškai buvau to reikalo ar 
“istorijos” centre, kiek tai lietė 
pačią jo pradžią, kas ir iššaukė 
“nemalonų įvykį” (pagal L. P.) 
1937 m., kai J. Vanagaitis pa
sišovė minimą almanachą išleis
ti.

Pirmiausia — įspėjimą apie 
almanachui skelbimų rinkimą 
Lietuvos spaudoje suredaguoti 
ir paskelbti teko man, nes tuo 
laiku buvau Klaipėdos Krašto 
Lietuviškųjų Organizacijų Vyk
domojo Komiteto Reikalų Vedė
ju (ne kaip L. P. sakoma “Klai
pėdos Krašto Lietuviškųjų /Or
ganizacijų Komiteto) . Tas “vyk
domojo komiteto” pavadinimas 
buvo labai nevykusiai “nukal
tas” tokių žmonių, kurie jame 
turėjo lemiamą žodį — bet jo
kio lemiamo vaidmens (vien dėl 
savo pasyvumo) — būtent tuo
laikinio to Komiteto pirminin
ko Erdmono Simonaičio ir rei
kalų vedėjo buv. maj. Prano Kli- 
maičio. Kai tas “centras” ne
parodė jokios pozityvios veiklos 
Klaipėdos krašto lietuvių poli-

tiniuose baruose, Simonaitis ir 
Klimaitis iš to “centro” “pasi
traukė”. Jų vieton atėjo nau
ji žmonės, kurių tarpe (ne sa
vo noru) atsidūriau ir aš — 
kaip to komiteto reikalų vedė
jas, kuriam buvo duota neribo
ta teisė komiteto administraciją 
pertvarkyti taip, kaip matysiu 
reikalinga. Po Pr. Klimaičio, dar 
vis E. Simonaičio vadovybėje, 
reikalų vedėjais buvo pakviesti 
net tokie žymūs jaunosios kar
tos (bet Didžiosios Lietuvos) 
veikėjai kaip Domas Stankūnas 
(vėliau buvęs Tautininkų Par
tijos generaliniu sekretorium — 
po V. Rastenio) ir J. Balys. Bet 
jie, pabuvę vos po porą mėnesių 
— tų pareigų atsisakė, nes Si- 
monaičio-Klimaičio “palikimas” 
nebuvo įmanoma bent “apgrai
bomis” sutvarkyti artimiausioje 
ateityje, ko reikalavo vis dau
giau ir aštriau besireiškiantis 
vokiečių nacionalsocializmas — 
visakuo remiamas vos už Ne
muno tūnančio IlI-čiojo Reicho, 
su visa jo politine, ekonomine 
ir karine jėga... Kaip tik tuo 
laiku jau buvo spaudžiama klai
pėdiškių separatistų “doktrina”,
kad “Klaipėda — klaipėdiš
kiams”, kurią, kažkieno įkalbė
tas, labai “garsiai”, net per vi
są “Lietuvos Keleivio” pirmąjį 
puslapį (dabar jau nebeprisi
menu kokiu titulu), berods, 1933 
metais paskelbė labai nuoširdus 
Klaipėdos krašto lietuvių vei
kėjas Martynas Žvilius. Taigi, 
1937 m. ta “doktrina” buvo pa
sistūmėjus! gerokai pirmyn, į 
atsakingesnes valstybinės tar
nybos pareigas jau buvo skiria
mi tik Klaipėdos krašto kilimo 
lietuviai)' todėl juo labiau buvo 
siekiama, kad “Klaipėdos kraš
to Lietuviškųjų Organizacijų 
Vykdomąjį Komitetą” bei jo 
administraciją taip pat sudary
tų vien “tikrieji” klaipėdiškiai... 
Vykdomojo Komiteto pirminin
kė tada, 1937 m., buvo taurus, 
patriotingas, labai objektyviai 
ir šaltai galvojantis klaipėdiš
kis, žemės Banko vicedirektorius 
Jonas Kybrąncas. Kadangi to 
komiteto išlaikymas valstybės 
iždui kainavo nemažai pinigo — 
jo sąmata ėjo per gubernatūrą, 
kurioje aš tada dirbau, be abe
jo, aš bent taip spėju, kad .to
kias pinigų sumas išmetant to 
komiteto vardu, tuolaikinį gu
bernatorių J. Kubilių reikia pa
teisinti, kad jis J. Kybrancui pa
reiškė pageidavimą, kad bent 
koks komiteto atsakingas tar
nautojas būtų lietuvis iš Didžio
sios Lietuvos — pakankamai 
čia gyvenęs ir susipažinęs su 
Klaipėdos krašto reikalais. Ne 
dėl kokios kontrolės, bet dėl vie
šosios opinijos Didžiojoje Lie
tuvoje reikėjo parodyti, jog 
Klaipėdoje lietuviai dirba vie
ningai. Nežinau kodėl komiteto 
pirmininkas J. Kybrancas ma
ne, dirbantį valstybinėje tarny- 

boję ir pačioje aukščiausiojė 
valstybės atstovybėje Klaipė
dos krašte — gubematūroje, pa
kvietė jo vadovaujamo komite
to reikalų vedėjo .pareigoms. 
Tokiu kvietimu buvau labai nu
stebintas ir nusivylęs, nes nuo 
pat atvykimo į Klaipėdą (1926 
m.) daug kartų praeidamas pro 
gubernatūrą pasvajodavau — 
“Dievuli, kokia būtų laimė, jei 
gubematūroje galėčiau būti 
bent šlaviku...”

Bet mano svajonė nelauktai 
ir be mano pastangų išsipildė 
1934 m., kai iš Lietuvos šau
lių Sąjungos XX-tosios Rinkti
nės štabo raštvedžio posto bu
vau pakviestas užimti Klaipė
dos krašto Gubematūros sekre
toriaus vietą. Dabargi — iš čia 
mane kviečia (kaip vėliau pa
sirodė ir stūmė) į politinį ba
laganą... kokiu aš įsivaizdavau 
Vykdomąjį Komitetą. Po labai 
nuoširdaus ir atviro išsikalbė
jimo su J. Kybrancu, jam pa
reiškiau, ■ kad aš esu labai lai
mingas patekęs į gubernatūrą 
ir iš ten nemanau pasitraukti, 
kol nebūsiu atleistas (jeigu). 
Mano nusistatymas, kiek tada 
supratau, visu 100% sutapo su 
J. Kybranco pažiūromis. Bet 
jis, būdamas labai tolerantingu 
ir nuosaikiu, ne visiškai pritarė 
“doktrinai”, kad “Klaipėda — 
tik klaipėdiškiams”? Po pasikal
bėjimo su J. Kybrancu, kitą die-' 
ną įstaigoje (gubernatūroje) 
jos reikalų vedėjo, buv. 7-to pėst. 
pulko kapitono M. Kukučio (ku
ris tada buvo mano tiesioginiu 
viršininku) buvau įsakytas nu
eiti į gubernatoriaus kabinetą 
pasikalbėjimui su gubernato
rium J. Kubilium. Vos tik pra
dėjus gubernatoriui kalbėti, man 
paaiškėjo, kad turiu eiti į “Klai
pėdos krašto Lietuviškųjų Or
ganizacijų Vykdomąjį Komite
tą” jo reikalų vedėjo pareigoms, 
nes to reikalauja bendri Didžio
sios ir Klaipėdos krašto lietuvių 
interesai. Bet vis dėlto, nu
jausdamas užkulisius, mėginau 
atsisakinėti, ir kai gubernato
rius J. Kubilius parodė labai at
virą širdį mano atžvilgiu (kai 
pasakiau jam, kad mano svajonė 
buvo dirbti šioje įstaigoje nors 
ir šlaviku negu kur nors kitur 
ir aukštose pareigose) — suti
kau. Bet labai nedvejotinai iš
dėsčiau savo pageidavimus: pir
ma — kad aš esu iš gubernatū- 
ros tik komandiruojamas į ko
mitetą ir kad ten mano alga bus 
tokia, kokią gavo maj. Klimai
tis, paskui Stankūnas ir Balys, 
nes tai buvo maždaug dviguba, 
ką aš gaudavau gubernatūroje. 
Be to, kad aš į gubernatūrą ga
lėsiu grįžti bet kada, mano tar
nybos lape nepadarant jokių pa
stabų, jog iš valstybinės tarny
bos buvau pasitraukęs. Guber
natorius J. Kubilius pareiškė, 
kad apie tai nėra jokios kalbos 
ir kad gubernatūron galėsiu grįž

ti be jokių “nuostolių1* kada to 
panorėsiu, bet patarė išlaukti 
komitete taip ilgai kaip bus įma
noma, mano asmeniškų ir bend
rųjų reikalų požiūriu.

(Bus daugiau)

Klaipėdos vaizdai
Klaipėdoje kyla gyventojų 

skaičius, tačiau kultūrinis gy
venimas nepatenkina ir trūks
ta didesnio žmonių dėmesio kul
tūros apraiškoms. Apleistas ir 
miesto bendras vaizdas — teigia 
“Tiesa” (birž. 27). Klaipėdoje 
veikia dramos teatras, kurio 
spektaklius per metus aplanko 
pfer 50,000 žiūrovų. Mieste vei
kia du lengvosios muzikos — es
tradiniai ansambliai, surengia
mos dailės parodos, gi dailinin
kų — visai nedaug. Technikos 
mokyklas lankąs jaunimas be
veik nesidomi kultūros reika
lais.

Esama, trūkumų Klaipėdos 
estetikos srityje. Nėra nei vie
no originalaus paminklo, nė vie
nos skulptūros. Vilniaus dien
raštis rašo : “Nušiurusios tvo
ros, ypač pietinėje miesto daly
je, pasenę ir nusilupę dažnai dar
ko Klaipėdos vaizdą. Labai lė
tai tvarkomas senamiestis...

(E)

•NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO 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 doįv. 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 bi£ 
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

7
-. Nuostabu, kad po viso to lietuvių isto

rikas dr. J. Jakštas, baigdamas savo str. iš
vadas citata iš popiežiaus Grigaliaus XI 
laiško (1373) lietuvių valdovams (Algir
dui ir Kęstučiui) (sk.: šio str. pradžią) 
pereina į tų valdovų kaltintojų pusę, kad 
jie popiežių raginami nesikrikštiję, ir šiuo 
atveju nekreipė domės Į šiuos popiežiaus 
“įspūdingus”, kad ir “netiesioginius žod- 
džius”, kad “lietuviams prie krikšto rei
kia eiti kitu keliu”.

Iš tiesų, šventos tiesos vardan, popie
žius šį laišką privalėjo pasiųsti Kryžiuočių 
Ordinui, prijungdamas popiežišką urbi et 
orbi bulę: kad jei ir toliau kryžiuočių or
dino vadai trukdys Lietuvos valdovams 
krikštytis, puls, grobs ir karais alins jų 
valstybės žemes, jie pašalinami iš krikščio
nių šeimos, visų krikščioniškų pasaulio 
valdovų prašoma ię Įpareigojama jų, kaip 
nesilaikančių pagrindinių Kristaus tikėji
mo dėsnių, neremti ir nutraukti su jais 
visokius santykius. Tik popiežius Bonifa
cas IX 1403 m. nigs. 9 d. (taigi 16 metų 
praėjus po lietuvių atnaujinto per Jogailą 
— Vytautą krikšto) atskira bule uždraudė 
Ordinui toliau kariauti prieš Lietuvą. Or

dino pastangos tą bulę atšaukti paliko ne
sėkmingos.

Popiežius Grigalius XI būtų atlikęs lie
tuvių tautai Kristaus Evangelijos samarie
čio pareigą, tuomi kryžiuočių ordinas būtų 
buvęs priverstas būti apdairesniu ir nuolai
desnių. Kad ir vėlai (1382) sutartas Jogai
los iš kryžiuočių priimti krikštas būtų įvy
kęs nestatant.griežtos sąlygos, — už šią pa
slaugą atiduoti jiems Žemaitiją. Vėliau Jo
gaila, kad ir būtų tapęs Lenkijos karaliu
mi, tai visa Lietuvos santykių su Lenkija 
raida būtų nuėjusi visai kitu keliu.

Jogaila 1386 m. priimdamas krikštą 
Krokuvoje (Vytautas jau buvo apsikrikšti
jęs pas kryžiuočius) oficialiai atstatė lie
tuvių krikštą įvykdytą karaliaus Mindaugo 
ir viešai patvirtino krikščionybę, kuri, be 
jokių iš Lietuvos valdovų pusės trukdymų 
jau Lietuvoje veikė. Tokiu būdu Jogailos 
krikštą tenka skaityti ne pavėluotu krikštu, 
bet sutrukdyto krikšto atstatymu (atkūri
mu). Kalba apie pavėluotą Lietuvos krikš
tą gali būti tik priešmindauginiais laikais, 
kai dar nebuvo Baltijos krantuose įsikūrę 
vokiečių ordinai.

Su Jogailos krikštu pasikeitė tik Lietu
vos sukrikščionėjimo trukdytojai, iš vokie
čių ordino dabar tą rolę perėmė lenkai. 
Lenkams Jogailos krikštas buvo pirmoje 
eilėje politinis dviejų valstybių aktas, dėl 
ko lietuvių krikštą tęsė Jogaila su Vytau
tu, iš lenkų niekas nedalyvavo, tik vėliau 
jie atsirado.

“Popiežiaus Kleinėnso VIII atstovas 
Aleksandras Cumelejuš, atsilankęs Lietu
voje 1587 m. savo pranešime apie Lenkijos 
kunigus ir vyskupus beapaštalaujančius 
Lietuvoje parašė: “ Visiškas lietuvių kal
bos nemokėjimas daro jų apaštalavimą vi
siškai bergždžių”. Jis patarė Įvesti lietuvių 
kalbą Vilniaus seminarijoje kaip būtiną 
dėstomąjį dalyką. Lenkai šv. Tėvo nepa
klausė ir tik Vilniaus vyskupas Ropp’as tris 
šimtus metų vėliau pradėjo tai vykdyti 1907 
metais. 1906 m. popiežiui pasiųstame lie
tuvių memuare buvo pranešta, kad lenkų 
kunigai laikosi dėsnio: visu pirma lenkas, 
o tik paskui katalikas. Mogiliavo arkivys
kupas (Jalbzykowski? V. ž.) kunigaikštie
nei Magdalenai Radvilienei pasakė, pa
brėždamas: “Geriau, kad vaikas nemokė
tų; visiškai katekizmo, negu jį išmoktų ki
ta, o ne lenkų kalba”.' (Sk.: Kun. dr. V. 
Bal tuška. Lietuvos Nepriklausomybės kry
žiaus keliai. Klaipėda. 1937 m. psl. 261.) .

Nekalbant apie senesnius laikus, kai 
net 19 šimtmečio antroje pusėje, kaip ra
šo kun dr. Jonas Totoraitis savo knygoje 
“Lietuvos atgijimas” Dzūkijoje (ypatin
gai Suvalkų srityje) daugelyje lenkų, ar 
sulenkėjusių:kunigų tvarkomose parapijo
se, žmonės nesuprasdami lenkiškai nemo
kėjo nei poterių ir neturėjo jokio suprati
mo apie katalikų tikėjimo tiesas, iŠ tikrųjų, 
jie buvo tik krikštyti pagonys.

Dabar nors trumpai pagvildenkime ko
kios buvo pagrindinės priežastys, kad lie rašto kalba. Tai ir viskas ką praktiški lie-
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tuviai pavėlavo priešmindauginiais laikais 
priimti krikščionybę, o ir po to trukdomi 
neskubėjo krikštytis. Tiesiog juokinga, 
kad krikščionybė nuo Viduržemio jūros 
perėjusi šimtus mylių per jūras, miškus, 
sustojo atsimušusi kaip i nepereinamą 
mūrą — į Lietuvos ežerus, girias, pelky
nus, ar lietuvių tautos pasyvumą, čia dau
giau patikimesnė ' dr. J. Jakšto nuomonė, 
kad “lietuviai, atsiskyrę etniškai nuo sla
vų ir iš dalies kultūriškai, kratėsi ir jų ti
kėjimo ir prie senojo paliko”...

Pirmoje eilėje pagonys lietuviai arčiau 
pažino rytinius slavus ir jų tikėjimą. Su jais 
jie turėjo artimą sąlyti, ilgus laikus Lietuvos 
valdovai valdė rytinius slavus, Algirdas 
buvo vedęs net dvi stačiatikes žmonas, da
lis jo šeimos buvo stačiatikiai, bet nei jų 
tikėjimas nei tvarka, nei patys jų žemos 
kultūros kunigaikščiai bendrai, lietuvių nc- 
imponavo, netraukė. Pagonys lietuviai 
matė, kad kultūriniai, moraliniai jie daūg 
aukščiau už tuos jų valdomus slavus stovi. 
Vienintelis dalykas, ką jie pas juos vertin
go rado, tai atneštą iš Bulgarijos su jų pri
imtu bizantišku tikėjimu slavų raidyną 
(kirilicą), bažnytinę literatūrą — senąja 
bažnytine slavų kalba .

Ta kalba lietuvių valdomuose plotuose, 
gyventojams besiformuojant į atskiras gudų 
ir ukrainiečių tautas, santykiuose, raštuo
se (esant .į tą raštą įgudusių vienuolių), 
pasidarė bendro vartojihro kanceliarine

i
tuviai administratoriai galėjo panaudoti. 

Religiniai tie Rytų slavai buvo nugrimz
dę į pasyvų, uždarą krikščioniškąjį misti
cizmą. Taip jų kunigaikščiai, taip dvasi
ninkai, stovėjo žemiau vidurkio (kaip ir 
šiais laikais), taip kultūriniai, taip reli
giniai nieko patrauklaus pasiūlyti neturėjo. 
Vakarų krikščionių — katalikų jie buvo 
skaitomi schizmatikais, stovinčiais ne daug 
ką aukščiau už pagonis. Dėl to “grasinan
čius žodžius prieš jį (Gediminą) kalbėjo 
ir rusai”, nes jie nenorėjo, kad karalius 
Gediminas, metęs pagonystę, taptų kata
liku; jie numatė, kad jis negalės būti pil
nai jiems pakantus, kas, kaip žinome, at-, 
si tiko vėliau su Jogaila, tapušiu kataliku.

. Lietuvius daugiau traukė vakarų kultū
ra, jų religija, prekyba, vakarų (katali
kybės) aktyvūs vienuoliai, dėl to ir Min
daugas priėmė-katalikų tikėjimą, tik visa 
nelaimė, kad mažiausiai 50 metų pavėlavo, 
kai prie Baltijos jūros dar nebuvo agresy
vių vokiečių ordinų.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“N A IT J I E N A S*



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

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

Rezid. telete WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

ouo 7; iki 9 vai. vak. • Treė. uždaryta. 
Ligonius priima tik susitarus

Rez. tel. 2394683

dr: k. g. balukas 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

. Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEŽIS
fslefu 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 uždarytus. 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
O RTHO P E D AS>P ROT EZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban 
dažai. Speciali pagalba ko [o nu 
(Arch Supports) ir t t

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St„ Chic»9c, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

z

Apdraustas per kraustymas 
ii įvairiu i t stūmy. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tai: Frontier S-1832

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
LiE R Ė N AS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063
k

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezicte 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadieni nuo 1—5, tree, 

if šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR; EDMUND L CiARA
2709 W. 51 st STREET

TėL: GR 6-240C i

VaL . pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
s—4, 7—9, antrad.. penkt., 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai. „ ,

Rez. GI 84)873 į

DR, W. M. EIS1N - E15INAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

jRAD1NSKAę'
150 DOL. PIGIAU '

SPALVOTA TV — 
RADIJAS - PATEFONAS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1991 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

DSL A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v.
fete HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

v.

Didelis darbas -
- Lapas po lapo su įdomumu 
perverčiau Antano Gintnerio 
suredaguotą 500 puslapių kny
gą: “Lietuva Caro ir Kaizerio 
naguose”. Tai atsiminimai iš 
pirmojo pasaulinio karo.

Nuo pirmojo pasaulinio ka
ro pradžios praėjo 56 metai. 
Tai tik truputį virš pusės am
žiaus. -Dar daug yra žmonių 
mačiusių savo akimis tuos įvy
kius, kurie- skaudžiai sukrėtė 
jų gy venimą. Bet tie baisūs lai 
kai jau lyg primiršti. Po jų 
mūsų kraštui išaušo laisvės die
na. Užaugo nauji žmonės. Atė
jo kiti dar baisesni įvykiai. Pir
masis pasaulinis karas su visais 
jo baisumais liko lyg ir pri
mirštas, nors jis mums ir dau
geliui kitų kraštų buvo atnešęs 
laisvę.

Apie pirmąjį pasaulinį karą 
įvairiom kalbom prirašyta ne
mažai istorinių, memuarinių ir 
beletristinių veikalų.' Įvairiuo
se laikraščiuose ir atskirom 
knygom rašyta ir lietuvių kal
ba. Prieš pat antrąjį pasaulinį 
karą išėjo ir Petro Rusecko' ver
tingas veikalas — “Lietuva Di- 
džiąjame Kare.”

Šie Antano Gintnerio sureda
guoti atsiminimai įdomūs tuo, 
kad jie, kaip dažniausiai būna, 
nėra vieno autoriaus, bet dau
gelio matyti, patirti ir išgyvėn- 
tt^ žodyje skaitytoja.ms redak
torius Gintneris sako: “šioje 
knygoje surašiau savo paties 
pergyvenimus ir parinkau ryš- 
kęsnių ir įspūdingesnių pavyz
džių, kurie gali būti įdomūs 
pačiam skaitytojui ir naudingi 
istorijai, čia jų rasite daug ir 
visokių”. Daug senesnių žmo
nių pasakoja ką patys išgyveno 
ir matė savo akimis.

- gražūs vaisiai
ir istorinės medžiagos ne tik 
apie Lietuvos, bet ir bendrai 
pasaulyje paštų atsiradimą, ir 
išsivystymą. Taip pat duota 
pašto ženklų istorija ir nepri
klausomos Lietuvos pašto žen
klų spalvotos reprodukcijos. 
Kai kam gal atrodytų, kad ne 
paštininkui ši knyga gali būti 
neįdomi, tačiau prisipažinsiu, 
kad ir nebuvęs paštininku, pra 
dėjęs skaityti, skaitymą negali 
atidėti.

Kai kas šituose leidiniuose 
gal ir suras kai kurių trūkumų, 
bet tai riesumenkins to didelio 
naudingo darbo, sukaupiant ir 
išleidžiant medžiagą apie ap
rašomus dalykus, kurie, be abe 
jonės, daug pasitarnaus mūsų 
praeities pažinimui.

Teko patirti, kad Antanas 
Gintaeris dabar renka medži- 
gą apie Antrąjį pasaulinį karą, 
kurio pasekmėje ir mūsų tautą 
ištiko baisi, tragiška nelaimė, 
kurios kančioms ir po 30 metų 
nesimato galo...

A. Gintnerį tenka tik pasvei
kinti ir palinkėti ištvermės 
darbą išvežti iki galo.

P. Venclova

vių Rašytojų Draugijos atsto
vė), J. Adomaitis (K. L. B. Mon- 
trealio Seimelio Prezidiumo at
stovas), A. Beniušis (Lietuvių 
Akademinio Sambūrio pirminin
kas).

Premija bus iškilmingai įtei
kiama -Akademmio Sambūrio 
ruošiamame metiniame baliuje 
kuris įvyks š. m. spalio 24 d. 
7 vai. vak. Chateau Champlain 
Hotel, Montrealyje. Lietuviška 
visuomenė yra nuoširdžiai kvie
čiama dalyvauti. Įėjimo kaina 
— 12.50 dol. Bilietus pageidau
jama įsigyti iš anksto.

Norint bilietų arba daugiau 
informacijos, galima kreiptis į 
Sambūrio pirmininką; Algirdas 
Beniušis, 519 Le Royer St., St. 
Lambert, Que., tel. 671-6374 
(Area 514).

PETKŲ

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
- —1»

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, intkv 

pių papuošimai ir sezoninė* 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Av.. — 586-1224

Susirinkimu ir parengimu
PRANEŠIMAI

Vinco Krėvės vardo 
literatūrinė premija

Lietuvių Akademinis Sambū
ris Vfontrealyje skiria aštuntą 
Vinco Krėvės Vardo literatūrinę 
premiją $500 sumoje už stipriau
sią 1968—1969 metais išspaus
dintą ir dar nepremijuotą groži
nės literatūros,veikalą. Jury ko
misiją sudaro; V. Jonynas, dr. 
H. Nagys, dr. I, Gražytė (Lietu-

— Žemaičių 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, ries jau atostogos pa
sibaigė ir laikas stoti prie darbo.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Humboldt Parko Lietuvių 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 karididatų įstojimui į klubą. Bus 

pateiktas raportas iš įvykusio pikrii- 
ko ir kiti pranešimai.

W. Mankos, rast:

— Chicagos Lietuviu Našliu Našliu- 
kiy ir Pavieniu Klubas rengia smagų 
pikniką šį sekmadienį, rugsėjo 20 d., 
Bruzgulienės sode. Veiks bufetas su 
gėrimais, bus gardžių užkandžių, šo
kiams gros G. Joniko orkestras.: Val
dyba ir Komisija kviečia visus narius 
ir svečius ir visą linksmąją publiką 
dalyvauti. M. Urbelis, rašt.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

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

Dabar jaii 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:
L Kreipėtės į

WALTER RASK - RASČIAUŠKĄ
AMERICAN

DR. J. MEŠKAUSKAS ITRAVEL SERVICE BUREAU 
gydytojas ir chirurgas | 9727 So. Western Avė.

VIDAUS LIGŲ SPEC. j Chicago, Illinois 60643
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo J Tel. 238-9787-8
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trėčiadienįąįs uždaryta. '

Tree, if šeštad. uždaryta 
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

TėL ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus. :

Valandos: pirmad., ketvirtai, 
antrad. 2— -J

Ofiso tėte HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidenci jos: PR 6-9801.___

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

2618 W. 71št Št. — Tel. 7374149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”*
VaL pagal sušitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PČSLĖS 1R 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71s» ST.

VaU' antrai nuo 2—5 po pietų, 
7 - ketvirtai nuo 6—8 vak.

Ofiso talaf.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

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 tn drown all campfires, 

stir die ashes, and drown 
diem again. Crush all 

smokes dead our.

Please! Only yon can 
prevent forest fires

DR. VYT. TAURAS
gydytojas ir chirurgas

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

Tėte PR 8-1223
OFISO VAL: pirm' antrad., trečiad.,1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■! 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. Į
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS
/ 2454 WEST 71st STREET

Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telete Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 

' jei neatsiliepia, tai telef. GI 84195

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

SKAITYK "NAUJIENAS" -

JOS TEIKIA GERIAUSIAS

TEISINGIAUSIAS ZINIAŠ hivimii ■ ■ n mii i ■ ibk

Žinoma, ne visi tie pasakoji
mai vienodos išliekančios isto
rinės reikšmės. Vienų tik pa
viršutiniai prabėgusių įvykių 
vaizdai; kitų su vietų ir žmo
nių vardais, dar ir dabar šiur
pą šukeliantieji įvykiai, kurie 
gali būti naudingi istorijai ir 
nušvietimui to laiko mūsų tau- 
tiečių nuotaikų. '

Skaitytojai čia ras faktų, ku
riuos jie jau buvo pamiršę, O 
jaunesnieji, kaip kas, gal ir vi 
sai nežinojo. Pavyzdžiui: Di
džiojo karo priežastys. Sara
jevo šūvis, Mobilizacija ir jos 
padariniai,' Romanovų ir Kai
zerio dinastijų galas, Rasputi- 
no vaidmuo, Caro ir jo šeimos 
mirtis, ir kitų.

Knygoje gausu nuotraukų, 
kaip ano meto valdovų, karo 
vadų, eilinių karių, karo veiks 
mų ir vietovių. Taip pat ir lie
tuvių tada gyvenusių karo sū
kury, ar papašakojusių šiai 
knygai savb prisiminimūš. 
Knygos turinys suskirstytas į 
6 skyrius: Karo pradžia ir mor 
narchijų žuinmas; Kas matyta 
ir «pergyVenta; Lietuva ugnies 
ir parako dūmuose; Suriki 
okupacija spaudžia Lietuvą; 
Lietuviai kenčia, priešinasi, 
kovoja ir Laisvo gyvenimo auš
ra, viltis ir lūkesčiai.

Nors knygoje paliestos šiek 
tiek ir kitos Lietuvos vietos, bet 
aprašyti įvykiai daugiausia su
kasi Suvalkijoj, nes pats redak
torius ir dauguma kitų pasako
tojų kilę iš to krašto. Be to, Su
valkija, kaip ir Žemaitija su 
Prūsija turėjo šieną, kur vyko 
ir pirmieji krtro veiksmai. Jei 
panašiu būdu būtą norima ap
imti visą Lietuvą, tai reikėtų 
bent kelių tokių tomų.

Ne tik senimtii, bet ir jaunes
niems tūtų pravartu šią knygą 
paskaityti. Jie pajustų, ką jb 
tėVafhs, serielidttiš it visam Tė
vų kraštui teko pergyventi.

Knyga gražiai atrodo ir bus 
papuošalas knygas mylinčio 
namuose.

Šia proga prisimena ir kita 
virš 530 puslapių praeitais me
tais A. Gintnerio paruošta ir 
Lietuvos paštininkų draugijos 
išleista — “Nuo krivūlės iki ra
ketos”. Ten panašiu būdu su
kaupta medžiaga apie Lietuvos 
paštus. Knygoje taip pat daug
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‘RENATA BABARSKAS
Gyv. 1337 So. 49 Ct., Cicero, Illinois

" Northeastern Illinois State College studentė.
Tragiškai mirė 1970 m. gegužės mėn. 30 dieną Lake Geneva, Wise, 

ežere, sulaukusi 21 metų amžiaus. Jos kūnas nebuvo surastas.
Gimusi Cicero, Illinois.
Paliko nuliūdę: motina Elfrieda, du broliai — Werner Tyczka, jo 

žmona Augieji Jurgis Babarskas bei kiti giminės, draugaiir pažįstami.
Tėvas Alfonsas Babarskas yra miręs prieš 2 metus.
Tragiškai, mirusiai Renatai Babarskas prisiminti ir pasimelsti už 

Jos sielą, 1970 m. rugsėjo mėn; 19 dieną 9:30 vai. ryto St. Attracta 
bažnyčioje, 4836 W. 13 St, Cicero, UI. bus laikomos gedulingos pa
maldos, i kurias jra prašomi visi giminės, draugai ir pažįstami. Daly
viai bus pakviesti priešpiečiams. : .

Renatos tragiška mirtis paliko skaudžiai prislėgtus artimuosius.
Lai Visagalis Jai suteikia amžiną ramybę.

Motina, broliai ir giminės.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG A

Laidotuvių direktoriai

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

Tel: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

A.
ANTANAS GERCAS

Mirė 1970 m. rugsėjo mėn. 14 dieną, 11:30 vai. ryto. Gimęs Lie
tuvoje, Tauragės apskr., Pagramančio mieste.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuli dę: brolienė Helen Gerchas (Mason City, Iowa) ir jos 

šeima, brolienė Ona Gercas su šeima, mirusio brolio Jono šeima, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 South Litū- 
ahica Avenue«Z -. \

Ketvirtadienį, rugsėjo 17 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Antano Gercas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.-

Nuliūdę lieka:
• Brolienės, brolvaikiai ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.

MARTHA MARTIN
Gyv. Maywood, Illinois

Mirė 19"d m. rugsėjo mėn. 14 dieną, sulaukusi senatvės, kimusi 
1884 m. Sausio 2 d. Kražiuose, Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Selma, jos vyras Walter E. Rcm- 
ling ir Mary, jos vyras Stanley Janas, du sūnūs — Anthony jo žmo
na Irene ir Joseph A. Jr., jo žmona Loretta, du anūkai, 5 proanūkai ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio Joseph Martin.
Kūnas pašarvotas Senne Funeral koplyčioje, 201 Lake St., May

wood, Illinois;
Ketvirta dtenĮ, rugsėjo 17 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios i Sacred Heart parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse. i

Viši a. a. Martha Martin giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti Jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: f
i* Dukterys, sūnus, giminės. «'

Laidotuvių Direktorius Senne. Tel. 343-0014. .

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

visose Miestu 
'DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IK 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. LTTUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — WED.NES., SEPTEMBER 16, 1870



t - KELIAS j ŠIAURVAKARIUS
4^

* Pilis • tvirtovė, Fort Snelling, pastatyta prieš pusantro
* šimto mėty (1820) AAinnesotos ir Mississippi upiy santa

koje apsaugoti baltaodžiu ateiviu keliui, veržiantis iš Ryty 
į Tolimuosius Šiaurvakarius. Tai sukakčiai paminėti JAV 
paštas spalio 17 dieną išleidžia čia matomą 6 centu pašto

ženklą.

|lazdelę. Padarę kratą namuo- 
’se 4122 N. Kenmore Ave. po
licijos agentai dar rado didelį 
•kiekį sprogdinamųjų pistonų 
ir padegamųjų virvelių. Visi 
suimtieji yra tarp 18 ir 36 metų 

! amžiaus. Tas dinamitas prieš 
' :<eletų mėnesių buvo pavogtas 
Į š krautuvės Tennessee valsti
joje.

HlS CHICAGOS I R | 
f| APYLINKIŲ

1 PLĖŠIKAVIMUI
* NESIMATO GALO
ir -■ Bridgeporte plėšikavimas 
^ina bangomis. Kartais pas 
-mus kelias krautuves apvalo 
zyreną savaitę, o kartais apsiei- 
Jna su viena biznio įstaiga. Bet 
praeitoji savaitė buvo pati blo- 
^iausioji.
į- Vienos savaitės bėgyje api
plėšta Tony krautuvė, esanti 
prie 33-čios ir Halsted St. Nak
ties metu apiplėšta didelė Je- 
AWel krautuvė, priešai Tony 
'3crąutuvę. Apiplėšta taverna, 
esanti prie 35-tos. Apvogta ir 
krautuvė, esanti trim durim į 
šiaurę nuo 35-tos. ;;
> Bet gražiausiai apiplėšta ta- 
tyerna, esanti tarp 35-tos ir 34- 
los. Ten dirba lietuviai, tai pa-• pasakojo, kaip panašūs plėši
kavimai yra' atliekami.

^A.- & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

į INCOME TAX
5 «v4445 So. ASHLAND AVE.
| LA 3-8775

• (Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

' SIUNTINIAI

Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Street 
j Chicago, Illinois 60629

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

maistas, pinigai.

Pirmiausia į taverną užėjo 
vienas 30 metų dar nepasiekęs 
vyriokas. Užsakęs stiklą alaus, 
atsisėdo, sriubčioja ir labai ati
džiai seka kiekvieną judėjimą 
tavernoje.

Už pusvalandžio į tą pačią ta 
verną užeina kitas vyriokas. 
Nepažįstamas , ne bridgepor- 
tietis. Bet jis pažinotprie stalo 
sėdėjusį ir alaus bonką visą 
pusvalandį čiulpusį vyrioką. 
Tas taip pat užsisakė stiklą, 
mažąjį, ir 15 minučių jį "kilojo.

Pagaliau abu išėjo. Pasisu
kinėję kelias minutes lauke ir 
patikrinę, ar kaimynystėje nė
ra policijos, dar kartą užėjo į 
taverną. Nuėjo tiesiai prie sa
vininko ir pareikalavo pinigų.

NiNeko kito jam neliko, kaip 
atiduoti visus iki 4 valandos 
įmuštus į registerį pinigus. Už
puolikai išbėgo laukan ir nu
skubėjo į šiaurę ir į rytus.

Žmonės pasakoja, kad Brid
geporte ramu, nes meras Da
ley gyvena šioje miesto dalyje. 
Bet atrodo, kad vagiliai jau 
mero nerespektuoja. Policija 
turės imtis priemonių apvalyti 
Bridgeportą nuo nepageidau
jamų elementų. Mažesni užpuo 
limai atliekami dienos metu, 
bet į didesnes krautuves jie įsi
veržia naktimis. Iš krautuvių jie 
išveža didesnius kiekius įvai
riausių prekių.

Policija turi imtis priemonių 
užpuolikams ir įsiveržėliams 
sustabdvti. St. D.

Surinkę 38 revolverius
/f-

Praeitą sekmadieni policija 
aptiko du brolius, Rufus ir Sa
muel Burnett; 21 ir 22 metų be- 
J nešant 4 revolverius ir vieną 
šautuvą į automobilį prie 4630 
W. Cennak Rr. šiedu išdavė 
gazolino, stoties 2158 S. Pulaski 
Ave. operatorių Eddie Harri- 
ioną, 40, pas kurį rado dar 15 
šaudyklių. .Likusius revolve
rius rado name prie 315 S. 
Central Park Avenue.

Daugumas tų šaudyklių bu
vę pavogti Greenville, Miss.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

SALESMEN
TRAINEES

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

you for your real estate license.
Age is ho factor.
Call Mr. JUNKER

325-6800

BOISE CASCADE
RECREATION COMMUNITIES 

■1

An Equal Opportunity Employer

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia.

LIVE IN HOUSEKEEPER 
Reliable woman wanted. 5 day week, 
jwn room. Two adults, one 12 year, 
old boy. General housekeeping —, 
-■ooking, other help kept. Top salary 

& home for right person. 
Must speak some English.

Tel. 446-6219
REAL ESTATE FOR SALE 
Nat. Žema — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemi — Pardavimui

WAITRESS WANTED 
Excellent salary & working 

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

Call 
BO 8-5672

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

Reply:
DE 2-6454 ANNE.

Rado 600 lazdelių dinamito
FBI ir policija Chicagoje su- 

konfiskavo 600 lazdelių dina
mito ir suėmė .6 dinamito vagis, 
kurie tas sprogmenas pardavi
nėjo “radikalams” po $10 už

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, 111. 60608. — Tai. 254-3320

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

Vedėjas E. t U K A U S K A S .

HIGH RATES

Passbooks 

5’/2% 
Investment 
bonus plan 

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

$5,000 minimum 
2 year certificate

53/«%
$1,000 minimum 

1 year certificate
Highest reserves.

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

Planuoja didelį parką
Kada nors Chicaga ir Mil

waukee gali turėti bendrą 
Michigano paežerės parką apie 
15 mylių ilgumo tarp Wauke- 
gano ir Kenoshos, viltingai pa
reiškė Vidaus sekretorius Wal
ter Hickel.

Rekreacijos planuotojas Bri
an O’Neil pareiškė Washingto
ne, kad jau 1,900 aknj tame 
plote yra užimta parko, bet 
teks dar iš privačių rankų iš
pirkti apie'- 5,500 akrų. - Parką 
esą galima tikėtis jau 1972 me
tais Tas parkas būtų vienodo 
atstumo nuo Čikagos ir Milwau
kee ir tarnautų maždaug 7 mi
lijonams žmonių, gyvenančių 
tarp 60 ir 90 mylių atstu nuo to 
parko.

f -----------------------------

Nuteistas pirmasis 
lėktuvo pagrobikas

Joseph Crawford, 28, iš St. 
Simons, Ga., grįžęs iš Kubos 
praeitų metų lapkričio mėnesį, 
nuteistas 50 metų kalėjimo už 
Continental Airlines keleivi
nio lėktuvo pernai liepos 27 
dieną pagrobimą. Crawford 
yra vienas iš jau šešių lėktuvų 
grobikų, sugrįžusių iš Kubos at
sakyti už savo piratiškus veiks
mus. Matyti, Kuba tiek “nepa
tiko”, kad verčiau pasirinko 
kalėjimą JAV-bėse negu “lais
vę” Kuboje.

Pašalinti smurtininkus 
iš juodžių bendruomenės 
šešių milijonų negrų religi

nis vadas, nacionalinės baptis
tų konvencijos pirmininkas či- 
kagiškis kunigas Dr. Joseph 
Jackson, kalbėdamas tos kon
vencijos atstovas pasakė, kad 
laikas pašalinti iš bendruome
nės tuos karinguosius iškrypė
lius, “kurių retorika mūsų vi
suomenę pavertė į laikinus 
džiunglių žvėris”.

“Kiekvienas turi teisę išreikš
ti savo nuomonę, bet negali bū
ti vietos mūsų bendruome
nėje tiems, kurie siekia .nai
kinimo veiklos. Pasirodžius

WANTED TWO REAL ESTATE 
SALES/MEN

To take complete charge of sales. 
VAGEK & CO.

P. KEZON 
1751 W. 47 STREET 

927-3982

METAL WORKERS :
Experienced to do assembly 

work also able to do minor
lay-out. r ' į 

ADVANCED CURING SYSTEM 
1925 So. WESTERN ’

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

t " (rankiaL Ilgų metų patyrimas.

I . AL NAUJOKAITIS
, 2022 W. 69 ST. CHICAGO, ELL. 60636. TeL WA 5-9209 
b ---------------------------------------------------

1 ... .. ■ ■ 1 — ——u
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.

’. Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

{domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau-
* šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS, Į

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

fr — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — WEDNES, SEPTEMBER 16, 1970

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentai

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA P Al ARNAU J A VISAIS DRAUDIMO REIKAI^IS

; 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

ARC WELDERS
Patyrę plieno, nerūdyjančio plieno ir 

aluminijaus sulydyme.
Skaityti braižinius ir sustatyti dalis.

TAIP'PAT PADĖJĖJAI 
Nuolatinis darbais. ■■ į 
Geri algos priedai.

650 So. 28th AVĖ.
BELLWOOD, ILLINOIS

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

PLASTIC COVERS 
factory to you! Custom made vinyl 
slip covers, zipped cushions. 10 year 
guarantee. Sectional $13.45, sofa 

$23.45, chair $11.45.
Call for free home estimate. 
3021 WEST 63rd STREET 

LU 2-7844

būtinam reikalui, teks juos 
išskirti iš bendruomenės; tar
po, jkad būtų galima ją.’ ap
saugoti nuo naikinančių veiks
mų, paremtų savo rūšies pa
mišimu, kurį sukelia narkoti
kai ir jėgos teisė”, pasakė jis.

TRUMPAI

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

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

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

MŪRO BUNGALOW, 6 kamb., įreng
tas skiepas, 60-ta ir Francisco.

1% AUKŠTO, 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo
nios., įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil 
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

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

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

4 BUTŲ ant-kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš geru ranku, Marquette Par
ke. $44.000.' /'

2 BUTU. 14 metų modernus mūras.
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36,000.
i 9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600

VERTINGAS AP ARTMENTINIS prie 
Jaunimo Centro. Švarūs butai, pasto
vūs gyventojai, $11.000 nuomos. Įmo
kėti 815,000. -Rimtas pasiūlymas. —

SAVININKAS IŠSIKELIA 
Į KALIFORNIJĄ 

Parduoda 7 kambarių su 3 miegamais 
gazu šildomą ir centriniu vėsinimu

PARDUODAMI
K MODELINIŲ NAMU BALDAI

10% ild 50% nuolaida. Galima pirkti namą. Karpetai, užuolaidos, apstaty- 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja tas rūsys. (Puikus pirkinys už $35,900.

lietuviai. > Peterson Parko apylinkė, 600 North,
‘ 3500 West.

Arti mokyklų ir bažnyčių.
Skambinti savininkui

- Tel. IR 8-1793

BEVERLY WOODS 14 metu gelsvu 
plytų apartamentinis Patogūs butai, 
vra rūsvs apie $14,000 pajamų. Su- 
tarkitanžifirėti

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

lietuviai.

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

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

— Danguolė ir Eugenijus 
Bartkai, gyvenantieji Beverly 
Shores — Sandėliuose, suren
gė savo sūnaus a krikštynas. 
Krikšto apeigas atliko vysku
pas Deksnys. Sūnus buvo pa
krikštytas Dariauš'ir Juozo var
dais. Krikšto kūmais buvo Ire
na T. Budreckiene ir Edwar- 
das Žitkus. Po td,' Bartų rezi
dencijoje įvyko šauni puota, 
<urioje dalyvavo daug svečių.

— Dr. Algirdas K. Pautienis 
iš Santa Monica, Kalifornijos 
buvo atvykęs į Chicagą. Jis pa
simatė jsu savo giminėmis ir 
draugais. Dr. A. K. Pautienis 
prieš keletą metų gyveno Chi- 
cagoje, bet vėliau išsikėlė gy
venti į Santą Monicą, kur turi 
savo nuosavą medicinos kabi
netą.

— Raimundas Kazlas nese
nai grįžo iš Vietnamo nei kiek 
nepakeitęs ir nepraradęs savo

RENTING W GENERAL ' 
Nuomos -

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454
>RTHSID£JE randuojamas švarus 
patogus kambarys lietuviui. Skam

binkite telefonu BE 5-8249.

čia nėra angliakasio paveikslas, bet amerikiečio kareivio P. Vietna
me. Žygiuodamas i priešo valdomą apylinkę patruliuoti, jaunas ma
rinas iisitepė veidą specialiais dažais, kad priešui būtu sunkiau jj 

pastebėti.

gero lietuviško būdo, ilgoje ka
ro tarnyboje ir sunkiose aplin-į — 
cybėse. Prieš išvykdamas Į 
cariuomenę jis baigė psicholo-. 
gijos studijas Bakalauro laips
niu Loyolos universitete. Da- 
jar sieks Magistro laipsnio ta
me pačiame universitete.

— Švėkšnos draugija ruošia-- 
si išleisti monografiją. Jai 
straipsnius rašo prof. Salys — 
apie švėkšniškių tarme, prof, 
^auktys — apie Švėkšnos apy- 
inkių miškus ir prof. Puzinas
- apie ten esančius piliakalnius 
3rof. Dirmantas parašys ne.tik 
apie Švėkšnos tranguliadijos 
jokštą ir jo statybą, bet ir apie 
pačias apylinkes, matomas iš 
šio bokšto ir dėlko jis darbui 
pasirinko tą, o ne kitą vietą.

— Veronika Alminauskienė 
po sunkios operacijos Commu 
nity ligoninėje sveiksta namuo
se. Ją aplanko-geri kaimynai ir 
i jažįstami.

— Komp. Juozo Bertulio mir- 
ies metinės buvo paminėtos 

pamaldomis TT Jėzuitų koply
čioje, kurias atlaikė kun. Bru
no Markaitis, SJ, taip pat žino
mas kompozitorius. Laike pa
maldų sol. Prudencija Bičkie- 
nė ir muz. Monigirdas Motekai- 
tis išpildė velionies kompozito- 
toriaus religinius kūrinius. Jo 
De Profundis ir kiti kūriniai 
yra nemirštami.

— Grandies Tautinių Šokių 
šokėjos suruošėVioletai Smie-
liauskaitei gražų mergvakarį Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage-
— pintuves rugsėjo 12 d., įteik- “H8- Y?lvu,8'r J c ; kitas uis. ir vietinės gamybos masi

nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 
j mechanikai, vilkikas.

Prie vaišių RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd SL

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. <■ TEL. VI 7-9327

APDRAUDŲ AGENTŪRA
namų, automobi- 

fįf \lių<- gyvybės, svei- 
katos ir biznio.

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBM
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeU REpublk 7-1*41

12 METU 1% AUKŠTO mūrinis. 5 
ir 4 kambariai. Platus sklypas, gra
bus rūsys, gernie Marquette Manor 
viptoie. T?k $35.000
* 5 PO 4 TR 1 PŪSY.TE. mūrinis. 
M ūmi n langai. SHdvmas gazn. gara
žas. Marnnette Parke. $52 000.

APYNAUJO 3 PT1TU ši
luma gazu. aliummijaus platus
sklvnas’Gagp Parkp £45 000

£ KAMBARIU MŪPTNTS BUNG A- 
LOW. šiluma ga^u. Alfuminnaus lan
gai. 2 automobiliu muro garažas. Mar- 
ąuetfA i^arke. ooo

GRAŽUS 4 BUTU METRAS, kahi- 
uaHtipc ’Hrtuv^s. naurn sHuma 
Aliiimiriijanc landai. 2 auto mūrines 
Garažas. Gprną pajamos. Marquette 
Parke. $54^00. r >

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

CTCKR.O — 22 ir 50-tos Ave apylinkė- 
ip. 7 kambariu r^zideneiia <ni n*nder- 
nia vonia ir 37 pėdų sklypas. 

900 r
,qvopnD4. 2134 So ėtst nt.,
BI 2-2162. Jei neatsako — LA 1-7038

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 4344660

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas .

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolls 
320114 W. 95th SL 

GA 4-8654

hj* ♦atni hfc ano Osu-dtv Comp*~v

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS '

P, NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-59W

HEATING CONTRACTOR
'ranpin nauins ir nerstatau senus vf- 
-n rūšių nnmn apšildvrno pečius ir 
dr-conditioning i nauius ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
riogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Hr 

. ' užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

JUOZAS (JOE) JURAITES

damos jai gražių; dovanų, ku
rios liks brangiu prisiminimu
visą gyvenimą. ]
stalo visus 'linksmino Bro
nius Polikaitis padainuodamas Tek GR 6-3134 arba GR 6-3353 
keliasdešimt dainų. ‘

A. ABALL ROOFING
, • Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit
LA 1-6047 

fkainavima* veltui, kreipkitės bet kad*

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


