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PREZIDENTO NIXONO KELIONĖS
Žada aplankyti Jugoslaviją ir Ispaniją

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas vakar lankėsi 
Čikagoje, kur susitiko su 13 Viduriniųjų Vakarų, valstijų laik
raščių leidėjais ir redaktoriais. Jis atvyko iš Kansas, kur pasakė 
kalbą universitete. Artėjant rudens rinkimams, prezidento tiks
las buvo, be kitų dalykų, paremti respublikonų kandidatą į. sena
torius' iš Illinois Ralph Smith, kuris atskrido prezidento lėktuvu 
į Čikagą. O’Hare aerodromas buvo gerai apsaugotas. Daug poli
cijos buvo ir prie Blackstone 
priėmimas laikraštininkams;

Baltieji Rūmai paskelbė, jog 
prezidentas rugsėjo 27 ■išvyks-į 
Europą. Jo pirmas sustojimas 
bus Romoje, kur jis susitiks su 
Italijos prezidentu ir aplankys 
Popiežių. Vėliau jis Neapolyje 
tarsis su Viduržemio jūros ko
mandos karo vadais ir su tos 
srities Amerikos ambasadoriais. 
Neapolyje yra Rytinės Europos 
Nato fronto štabas- ir šeštojo 
Amerikos karo laivyno štabas.

Iš Italijos prezidentas Nixo
nas važiuos į Ispaniją, kur tar
sis su generalisimu Franco. Spė
jama, kad jis gali sustoti Pa
ryžiuje, kur susitiks su Ameri
kos delegacija Paryžiaus taikos 
derybose. Numatoma aplankyti

Britaniją ir Jugoslaviją.
Ypač sustojimas Jugoslavijo

je kelia’nemažą dėmesį. Pernai 
prezidentas buvo sustojęs Ru
munijoje, tuo tapdamas pirmu 
Amerikos prezidentu, aplankiu
siu komunistinę valstybę. Pre
zidentas tarsis su jugoslavų pre-? 
zidentu Tito. .4

Diplomatiniai stebėtojai sako, 
kad kelionės tikslas būsiąs pa
rodyti sovietams, kad Amerika 
tebeturi nemaža interesą Vidur
žemio jūroje. Su Europos va
dais Nixonas svarstys, Rytų-Va
karų santykius ir sovietų laivy
no jėgų stiprinimą Viduržemio 
jūroje. Charakteringa, kad pre
zidentas žada aplankyti šeštojo 
karo laivyno pagrindinius lai
vus: kreiserį “Springfield” ir 
lėktuvenšį “Saratoga”, iš kurio 
jis stebės laivyno manevrus.

Ypač patenkinti šia kelione yra 
ispanai, kurie siekia įstoti į Nato 
sąjungą ir siekia susidraugauti 
su Vakarų valstybėmis, kurios 
bando Ją boikotuoti. Kadangi 
Amerika turi Ispanijoje svar
bias kariuomenės bazes, jos san
tykiai su Amerika yra glaudes
ni, negu su kitomis Nato valsty
bėmis.

Derybos Čilėje 
dėl prezidentūros 
SANTIAGO. — Čilės krikš

čionys demokratai rimtai susi
rūpinę būsimu parlamento spren
dimu prezidento klausimu. Jie 
žino, kad iki šiol parlamentas vi
sada išrinkdavo kandidatą, ga
vusi rinkimuose daugiausia bal
su,nors tokio reikalavimo kon- 
stitucijoje nėra. Partijos vado
vybė įsakė visiems partijos va
dams nieko nekalbėti apie pre
zidento rinkimus. Spalio 24 d. 
parlamentas turės pasirinkti ar
ba komunistų remiamą dr. Al
lende arba dešiniųjų atstovą 
Alessandri.

Šią savaitę partijos vadai pra
dės derybas su dr. Allende. Krik
ščionys demokratai, nuo kurių 
parlamente priklausys preziden
to išrinkimas, bijo, kad jų par
tija gali eiti į Čilės istoriją, kaip 
atsakinga už pirmos komunistų 
valdžios išrinkimą.
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SUDARYTA NAUJA VYRIAUSYBĖ
Maršalas Majali gavo visas teises

AMMANAS. — Jordano karalius Husseinas, bandydamas su
stabdyti nuolatines kovas tarp kariuomenės ir palestiniečių parti
zanų, sudarė naują vyriausybę, kurios premjeru paskyrė sau labai 
ištikimą palestinietį iš Jeruzalės Mohammed Daoud, o karo mi- 
nisteriu paskyrė populiarų kariuomenės maršalą, Britanijoje bai
gusį mokslus, Habis Majali, pavesdamas jam vadovauti visoms 
šalies Įguloms, suteikdamas jam karinio gubernatoriaus titulą, 
pavesdamas maršalui vadovauti ne tik kariuomenei, bet policijai 
ir saugumo įstaigoms.

♦
WASHINGTON^. — Senato 

demokratų vadas t šen. Mansfiel- 
das sustabdė .debatus dėl Elekto- 
rių Kolegijos panaikinimo ir 
rinkimų procedūros pakeitimo 
Jis siekia, kad dar šią savaitę 
būtų šiuo klausimu balsuojama.

ČIKAGA. — Amerikos Che-; 
mikų sąjungos suvažiavimas ra
gina Amerikos vyriausybę rati
fikuoti Ženevos protokolą, drau
džiantį nuodingas dujas ir biolo- WASHINGTONAS. — Valstybės departamento pareigūnai 
giniūs ginklus. (patvirtino, kad Viduriniuose Rytuose ne vien Egiptas laužė karo

TORONTO. — Kanados moks- paliaubų sąlygas, bet tą patį darė ir Izraelis. Todėl Amerikos vy- 
lininkų grupė paskelbė, kad dau- riausybė praradusi entuziazmą siekti taikos derybų. Izraelis, kal- 
gelyje Kanados maisto produktų tindamas Egiptą naujų raketų statymu, pats vykdo paliaubų są- 
buvo rasti gyvsidabrio kiekiai, lygų draudžiamus žvalgybos antskrydžius virš Egipto teritorijos. 
Prof. Robert Jervis pareiškė, j Amerika kelią kartus kreipėsi į Izraelį, ragindama siekti derybų 
jog galimas daiktas, kad ir Ame- J ir neplanuoti jokių puolimų kitoje Suezo kanalo: pusėje, tačiau 
rikos maisto produktai yra ap-į Izraelis nesutikęs nieko pažadėti. Todėl Amerika negalinti ga- 
nuodyti gyvsidabrio nuodais. • rantuoti Egiptui, kad Izraelis vieną dieną nepuls naujų Egipto 
Maisto priežiūros pareigūnai, raketų pozicijų. 
Washingtone į tai atsiliepė, kad 
Amerikos maiste gyvsidabrio 
kjek.ai nėra, kenk^iįų^^yeika . jjs.: tiesia oku-
tai. ■ ■:-••■-- , .. ■:

MINNEAPOLIS. — Mineso
tos pirminiuose demokratų rin
kimuose Hubert Humphrio ne- 
endorsavo jo paties steigta ir va
dovauta organizacija — Ameri
cans for Democratic Action. Ji 
rėmė negrą demokratą Craig.

PNOMPENHAS. — Ameri
kos naujas ambasadorius Kam- 
bodijai Emory Swank įteikė vy
riausybei savo kredencialus.

TEL AVIVAS__ Iš arabų su
imtų įkaitų, pagrobtų lėktuvų 
keleivių, tik du turi vien Izrae
lio pasą. Kiti 38 keleiviai tu
ri Izraelio ir Amerikos pasus.

NEW YORKAS. — Jungtinė
se Tąutose buvo išstatytas ame
rikiečių astronautų iš mėnulio 
parvežtas keturių uncijų akmuo.

ROMA. — Vatikanas paskel
bė, kad Popiežius Paulius pasa
kys kalbą į visą Aziją savo ke- ' 
lionės .į Filipinus ir į Australiją 
metu, lapkričio 27 iki gruodžio' 
3 dč Popiežiaus lėktuvas sustos [ 
Sidnėjuje ir Čeylone.

WASHINGTONAS SAKO, KAD IZRAELIS 
IRGI LAUŽĄS PALIAUBŲ SĄLYGAS

- Valstybės departamento pareigūnai

Izraelis sulaužė paliaubų su
sitarimą ne vien su savo žvalgy- 

puotame- Sinajuje naujus kelius, 
stato naujus bunkerius ir stip
rina seniau pastatytus. Buvo 
padidintos Izraelio artilerijos 
baterijos Bar Lev linijoje, prie 

■Suezo kanalo.
Arabų partizanai, pagrobę 

lėktuvų keleivius, paskelbė daug 
griežtesnius reikalavimus va
karų valstybėms ir Izraeliui. Jie 
reikalauja nė tik septynių suim
tų lėktuvų užpuolėjų iš Šveica
rijos, Britanijos ir Vakarų Vo
kietijos, bet reikalauja ir iš Iz
raelio, kad tas paleistų 10 liba
niečių kareivių ir viena Įtaria
mą šveicarą, kuris buvo suimtas 
prieš kelis mėnesius Haifoje. 
Partizanų grupės kalbėtojas pa
grasino, kad arabai neturi laiko 
ilgai laukti.

Izraelio vyriausybė pakarto
jo, kad ji nesiderės su partiza
nais ir jei paleis kiek arabų, 
tai tik humanitariniais su- 

■ metimais. Izraelis jau ir taip 
[nukentės, jei vakarų valstybės 
paleis septynis nusikaltėlius, ku
rių vienintelis tikslas buvo žu
dyti izraelitus, — pareiškė už
sienio reikalų ministeris Eba- 
nas parlamento kalboje. Teroris
tai neturį jokios teisės gauti tuos 
septynis' kriminalistus, kalbėjo 
Ebanas, tačiau tas klausimas 
nepriklauso nuo Izraelio.

Libane išeinąs komunistinės 
palestiniečių arabų grupės laik
raštis “Al Hadafff” paaiškino, 
kodėl buvo pagrobti lėktuvai ir 
kodėl jų keleiviai buvo palikti 
įkaitais. Iš to paaiškinimo ma
tosi, kad arabų tikslas nebuvo 
vien tik iškeisti keleivius į su
imtus vakarinėse valstybėse ara
bus, bet ir sukelti revoliucinei 
kovai tinkamą klimatą. Įtempi
mas buvęs tų lėktuvų užpuolimų 
tikslas. Jie skirti parodyti Egip
to ir Jordano valdžioms, kad Pa
lestinos arabai nenori jokių de
rybų su Izraeliu. Lėktuvo su
sprogdinimas Kairo aerodrome 
nemažai pakenkęs Egipto Nasse- 
riuf.

Palengvinimai 
gaunantiems šalpą
TOKIJO. — Tarptautinio Iš

vystymo ir paramos komitetas, 
kuriame dalyvauja turtingosios 
pasaulio nekomunistinės valsty
bės, po dviejų dienų posėdžių nu
tarė palengvinti pašalpą gaunan
čioms valstybėms sąlygas. Nu
tarta nebereikalauti, kad šelpia
ma šalis išleistų gautas lėšas 
tik ten, iš kur tos lėšos buvo 
gautos.

šiam palengvinimui daugiau
sia priešinosi Prancūzija, kuri 
Afrikoje, savo buvusias kolo
nijas nemažai šelpia lėšomis. 
Pernai (Prancūzija šalpai išlei
do 965 milijonus dolerių. >

Japonija ragino tą suvaržy
mą panaikinti, žinodama, kad 
jos gaminiai gali konkuruoti su 
vakarų pasaulio gaminiais dėl 
savo pigesnių kainų
X

VFUAUSIOĮ ŽiNIOS
♦ ■>

♦ Prezidentas Nixonas vakar 
kalbėjo Kansas universitete apie 
tvarką ir įstatymų gerbimą. 
Kalbą trukdė nedidelė “kūtvėlų” 
grupė. Prezidentas pareiškė,: 
kad švietime atsirado krizė dėl 
teroro tokių žmonių, kurie sie
kia pakeisti sistemą ne demokra
tiniu, visiems prieinamu keliu, 
bet teroru. Jei nebus tvarkos 
namie, Amerika negalės tos tvar
kos prižiūrėti ir užsieniuose, — 
pareiškė prezidentas.

♦ Jordane kairiųjų grupių su
kurstyti darbininkai pradėjo ge
neralinį streiką, protestuodami 
prieš naują valdžią.

♦ Vakar į Ameriką atvyko 
Izraelio premjerė Goldą Meir.

♦ Pietiniame Ketų Vietnamo 
gale viename mūšyje Amerikos 
jėgos prarado net 10 helikopte
rių, du kareiviai žuvo, trys bu
vo sužeisti.

♦ Didesnio masto Kambodijos 
kariuomenės ofenzyva prieš ko
munistus sustojo, nes užnugary
je komunistai susprogdino kelis 
tiltus ir nutraukė tiekimą dali
niams.

♦ Šveicarija paskelbė, kad jos 
keleiviniuose lėktuvuose ateity
je bus ginkluoti sargybiniai. Bus 
sustiprintas keleivių patikrini
mas prieš įeinant į lėktuvus.

DUSSELDORFAS. — Vyriau
sias Mato karo jėgų vadas gen. 
Goodpaster pareiškė savo kal
boje, kad sovietų bloko susita
rimas su Vakarų Vokietija būtų 
sveikintinas dalykas, jeigu jis 
vestų prie įtempimo sumažini
mo. Generolas įspėjo, jog kartu 
vakarų valstybės turi stiprinti 
savo gynybą, nes įtempimas 
greičiau gali sumažėti, jei va
karai turės stiprias jėgas.

Radikalioji arabų grupė sa
ko, kad jai nesvarbu, ką pasau
lis apie ją galvoja, svarbu esą 
tai, kad pasaulis atkreipė dė
mesį.

Du nauji žydų 
skundai Maskvoje 
MASKVA- — Laisvąjį pasau

lį per užsienio laikraštininkus 
pasiekė per du sovietų žydų 
skundai. Vieną pasirašė 83 Mas
kvoje gyvenantys žydai, kitą —■ 
77. Šis skundas nukreiptas į 
Jungtines Tautas, o pirmasis į 
“brolius žydus” laisvame pasau
lyje. '

Skunduose sovietų valdžia 
kaltinama žydų persekiojimu ir 
pastangomis juos asimiliuoti su 
kitomis tautybėmis. Tokia, pri
verstina asimiliacija esanti, tas 
pats, kas genocidas.- Skunduose 
reikalaujamą išleisti .išvažiuoti 
norinčius žydus į Izraelį,- “dvasi
nę žydų tėvynę’’. ;

“Tassas” atidaro 
Įstaigą Madride

MASKVA. — Sovietų valdžia 
paskelbė, kad ji siunčia Ispani
jon “Tass” agentūros atstovą, 
kuris Madride atidarys įstaigą. 
Ispanijos žinių agentūra “Efa” 
netrukus atidarys įstaigą Mask
voje.

Tai dar vienas Sovietų Sąjun
gos ir Ispanijos santykių su- 
normalėjimo žingsnis. Santykiai 
tarp tų valstybių nutrūko 1939 
metais, kai Ispanijos valdžią pa
grobė Franco. -Pavasarį Mask
voje buvo sustojęs ispanų užsie
nio reikalų ministeris Georgio 
Lopez ir nuo to laiko kontaktai 
buvo tęsiami abiejose sostinėse. 

Amerikos darbininku Vnijy federaci
jos pirmininkas George Meany įspėjo 
demokratų partiją, kad {vairus radi
kalai jos eilėse atstumia darbininkus 
nuo demokratę. Jis {spėjo ir vyriau
sybę, kad jos ekonominė politika ne
patinka darbo unijoms ir rudens rin
kimuose atstums daug darbininkų nuo 

respublikonų.

NEA

RABATAS.,— Alžiro prezi
dentas Bdumėdiene, Mauritani
jos — Ould Daddah ir Maroko 
karalius Hassanas II-sis buvo 
susitikę. Mauritanijos mieste
Nouadhibou, kur jie svarstė ben
drus žygius prieš Ispaniją, iš ku
rios minėtos valstybės nori atim
ti Ispanijos Sacharą. Trys va
dai susitarė reikalauti Jungtinė
se Tautose, kad Ispanija būtų 
išmesta iš savo kolonijos.

Ispanų Sachara turi 100,000 
kvadratinių mylių plotą ir tik 
45,000 gyventojų. Kolonija yra 
turtinga mineralais. -Todėl ją 
prisijungti nori Marokas ir Mau- 
retanija. Alžirui irgi žadama 
duoti nedidelį žemės gabalą.

Jungtinės Tautos jau 1966 
metais pareikalavo, kad ispanai 
toje kolonijoje pravestų gyven
tojų referendumą. Marokas tvir
tina, kad gyventojai pasisakyt 
tų už susijungimą su juo.

Viceprezidentas 
su studentais

ALBUQUERQUE — Vice
prezidentas Agnew sutiko pa
sirodyti televizijos programoje 
su radikaliai nusistačiusią stu
dentų grupe ir panagrinėti su 
jais svarbius Amerikos ir pasau
lio klausimus. Programa bus 
rodoma rugsėjo 25 d. David 
Frost programoje. Visi studen
tai yra kritikai dabartinės vy
riausybės. Viceprezidentas no
rįs progos parodyti, kad jie klys-

Viceprezidentas Agnew pa
reiškė, kad jis sutiko susitikti 
su studentais norėdamas jiems 
paaiškinti, kad “valstybės ne
galima valdyti rengiant kiekvie
ną pirmadienį referendumus”. 
Klausimas sukasi apie tai, ar 
Amerikos politika turi būti nu
statoma išrinktų pareigūnų, ar 
— gatvėse.

Kauno moksleiviai 
prie Juodosios jūros

Okup. Lietuvos moksleiviai 
vežiojami ir po Juodosios Jūros 
pakraščius. Neseniai 200 Kau
no moksleivių viešėjus Suchu
mio mieste, vietos gyventojai bu
vę susižavėję vienodomis moks
leivių uniformomis. Jie, kaip pa
skelbta “Tarybinio Mokytojo” 
laikrašty (nr. 53), patenkinti 
mokinių kepuraitėmis, juos už
kalbinę: “Mergaitės, iš kokių 
jūs pasakų?”

Tačiau buvusi ir kita meda
lio pusė... Moksleiviai buvo nu
gabenti į paveikslų parodą, bet... 
nekreipę dėmesio į gido aiškini
mus. Moksleiviai apie savo įs
pūdžius. kalbėjo šitaip: Vietos 
jaunimas apsirengęs senama-1

Naujoji,valdžia tuoj įvedė ka
ro stovį ir paskelbė, kad nera
mumų kėlėjai bus baudžiami “ge 
ležine rapka”. Palestiniečių gru
pės tuoj Į paskelbė, kad su buvu
sia vyriaūsybe sudarytos paliau
bos ir susitarimai nebegalioja.

Karalius ne tik nepašalino iš 
vyriausybės palestiniečiams ne
patinkančių asmenų, bet juos 
dar pakvietė į naują vyriausy
bę. Ammano karinės įgulos vir
šininkas yra gen. Kassem EI 
Malta, kurio 15 metų sūnus ant
radienį buvo partizanų nušau-. 
tas Zarqa mieste, apie 15 my
lių nuo sostinės. V

Karalius Husseinas pasakė 
vėl kalbą į Jordaną gyventojus, 
ragindamas visus vengti brol
žudiško karo, sudarant vieną 
bendrą frontą prieš Izraelį. Jis 
nurodė, kad naujos vyriausy
bės uždavinys yra baigti kovas 
ir atstatyti saugumą, tvarką ir 
ramybę. Stebėtojai abejoja, ar 
valdžiai tas uždavinys pasiseks, 
nes Jordane yra trys karinės 
jėgos,. nęprįklausančios viena 
nuo kitos: Jordano reguliari ka
riuomenėj Palestinos partizanai 
ir nemažas Irako kariuomenės 
dalinys, kurio vadovybė simpati
zuoja partizanams.

Al Fatah partizanų grupė pa
skelbė, kad Jordano šarvuočių 
dalinys bandė įžengti į Zarąua 
miestą, tačiau partizanai jų he- 
įsileidę ir sunaikinę keturis tan
kus.

Atrodo, kad Jordano valdžia 
nutarė “sutvarkyti” nepaklus
nius partizanus, tačiau yra ne
mažai abejojančių,-ar nėra per 
vėlu suvaldyti gan stiprią par
tizanų kariuomenę.

Streikas pakenks 
JAV ekonomikai

WASHINGTONAS. — Preky
bos sekretorius Maurice Stans 
pareiškė, kad ilgiau užtrukęs au
tomobilių unijos streikas prieš 
General Motors “sulėtintų JAV 
ekonomikos atsigavimą”.

General Motors yra didžiausia 
pasaulyje auto mašinų gaminto
ja. Pernai jos gaminių buvo par
duota už 24 bilijonus dolerių, iš 
viso parduota 7.2 milijonai vie
netų. Visame pasaulyje Gene
ral Motors įmonėse dirba 787,- 
000 darbininkų. Streikuoja Ame
rikoje ir Kanadoje 343,610 dar
bininkų.' Dėl streiko bendrovė 
netenka savaitinės produkcijos 
— 100,000 automobilių, 20,000 
sunkvežimių Amerikoje ir 12,- 
000 mašinų Kanadoje. Pernai 
GM bendrovė turėjo 1.7 bilijo
nus dolerių pelno.

WASHINGTONAS. — Ameri- 
f

kos ir Japonijos gynybos parei
gūnų pasitarimai pasibaigė. Apie 
padarytus nutarimus nieko ne
skelbiama.

diškai, suknelės ilgos, kelnės 
siauros, šokti beveik nemoka, 
tik valsus groja... užtat kokias 
“finkas” turi pasidarę... (E)



juoksimės ir verksime

Dail. Marija ŽukauskienėBERŽU GIESMĖ

country
on

alone

'o PER ANNUMPER ANNUM

PER ANNUMPER ANNUM '0 PER ANNUM

Chicago, I1L 60608

gi mes negalėtume ši šaunų hu

Besižvalgydami susimąstysime, 
besiklausydami

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

UP TO. 
$20,000. > 
?Tco^

ON 90 DAY NQTICE 
Passbook Accounts 

SiOO.OO MINIMUM

-ON CERTIFICATES 
OF$1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY
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dramos studiją;, teatro studijas 
tęsė Vienoje, New Yorke ir ki
tur.

Teatrinę ak L karjerą prade-.

NAUJIENOS?" KIEKVIENO 

. DARBO ŽMOGAUS

ON ALL PASSBOOK

ACCOUNTS

something to say about 
America, let your 
Bond purchases 
do part of the 
talking.

sas lietuvių didesniąsias kolo
nijas, o kai kurias net po kelio
lika kartų, jų tarpe ir lietuvių 
sostinėje Chieagoje viešėjo net 
16 kartų.

Apie jo šakotą teatralinę vei
klą, šios gražios sukakties pro
ga, manau prabils ir jo kole
gos. Gi mums, eiliniams, ma
lonu pasveikinti sukaktuvinin
ką ir nuoširdžiai padėkoti už 
jo per gyvenimą neštas mūsų 
kasdieninio gyvenimo pilką ap
linką džiuginančias nuotaikas 
ir palinkėti jam dar daug gied 
rių ir kūrybingų metų.

ŠĮ talentingų aktorių, manau 
labai ir labai norėtų sutikti lais
vojo pasaulio"lietuviai ir kituo

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY
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talk is cheap. Personal involve
ment accomplishes a lot more.

Putting part of your sayings 
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 free to speak 
your mind.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Aktorius Viįalis Bukauskas 
Įdomi asmenybė. Su juo besi
kalbėdamas junti, .kad jį Die
vulis apdovanojo aktoriaus ga
bumais ir dideliu talentu. Jis 
Įžvalgus, mokąs stebėti kasdie
ninio gyveniniu pilkumas, žmo
nes, jų Įpročius, ydas ir visa mū
sų skubantį gyvenimą akt. V. 
Žukauskas moką nuostabiai gra
žiai perleisti per humoro priz
mę ir jo tarias žodis, pasiekęs 
klausytoją, verčia juoktis, 
juoktis ir juoktis iki ašarų.

Per 25 metus akt Vitalis Žu
kauskas yra Įinynęs daug ir gi
lių pėdų teatralinėje vęikloje ir 
atidavęs didelę duoklę lietuviš
kajai scenai. Jis, studijavo auk 
štuosius mokslus Vvtauto Didž.

Marijos Žukauskienės 
bruožų, 
gimusi 

prie gražaus Nemuno 
vaikystę ir jaunystę 

Medicinos

DETROIT. MICH.
Lietuvos Steigiamojo Seimo 

minėjimas
Lietuvos Steigiamojo Seimo 

minėjimas Detroite, rengiamas 
Detroite Lietuvių Organizacijų 
Centro, Įvyks ŠĮ sekmadienį, rug
sėjo mėn. 20 d-, 12 vai. vidurdie
nio Detroito Lietuvių Namuose, 
3009 TiUman.

Programoje dr. Juozo Jakšto, 
Vytauto Didžiojo Universiteto 
buvusio istorijos profesoriaus, 
paskaita apie Steigiamąjį Seimą. 
Meninė dalis susidės iš Galinos 
Gobienės vadovaujamos šokių 
trupės “Šilainės” pasirodymo ir 
Justo Pusdešrio režisuojamo te
atro kolektyvo “Alkos” deklama- . .
Cljų. •

Pasibaigus programai, Įvyks 
bendri pietūs/ į kuriuos pakvie
timai .užsisakomi pas DLOC pir
mininką Bernardą Brizgį, telef. 
282-5755, ir Elžbietą Paurazie- 
rię, telef. 862-3298.

Tikime jog.- šio Įvykio visuo
meniškas pobūdis, skatinti lietu
vių tautinį subrendimą ir vienin
gumą bus tinkamai suprastas 
Detroito lietuvių ir pilnai pa
remtas. - . DLOC

moristą, gerą aktorių ir puikų 
scenos vyrą bendromis jėgomis 
išsiųsti į Pietų Ameriką, Aus
traliją, Angliją ir Vokietiją? 
To, sakyčiau, jis nusipelno sa
vo 25 metų laikotarpyje atiduo
ta mūsų kultūriniam gyveni
mui puoselėti duokle.

Tad rugsėjo 19 d. šeštadienis 
tebūnie skirtas susitikimui

Ruošė bendras meno paro
das su lietuviais dailininkais 
Niew Yorke ir dalyvavo trijų 
dailininkų (Rūtenio, Sodaičio 
ir Žukauskienės) meno paro-

There arę ą Jot oi tnmgs a man. 
can do for his country. Including 
saying his piece, pro or con.

And talk is an important

Aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS,

švenčiąs 25 metu sceninės veiklos sukaktį, Dzūku Draugijos 
ruošiamame vakare klausytoją nuves į linksmu nuotaiku, 

taiklaus humoro pasaulį.
R. Kisieliaus nuotrauka

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų.- Dabar j ięfgąli.'Raškai tyli gražiai surašytą Dė- 
dėsšerno gyvenimą.. Jjems bus Įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, -jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio' - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psU 
kaina 2 d oi.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

kartą mums pasakys? Juk kiek 
kartų lankėsi Chieagoje. kiek 
kartų jo klausėmės, jis vis 
naujas, neatpažįstamas iš pra
eities, bet klausytojus vedąs Į 
naujus humoro pasaulius, su
sitinkame su naujomis aktuali
jomis, naujais veidais, su nau
jomis mūsų pačių ydomis.

Dalininkė Marija Žukauskie
nė, ne kartą gražiai užsireko
mendavusi New Yorke ir kitur 
savo meno kūriniais Įvairiuose

cagos lietuviams atskleis du 
naujus meno pasaulius. Pabu
vokime tad šioje džiugių nuo
taikų ir malonaus susimąstymo 
popietėje.

Chicago Savings
and Loan Association

doje Brookylyn. Su nemažu 
pasisekimu praėjo jos ruoštoji 
individualinė meno paroda 
Waterbury, Conn. 1966 m.

Dail. Marijo Žukauskienė 
priklauso amerikiečių dąil. są
jungai Wall Str. Art. Associa
tion. Meno parodose yra lai
mėjusi kelętą pirmųjų vietų ir 
gavusi atžymėjiinų..

Tapo aliejumi. Vyraujantie
ji meno kūriniuose motyvai: 
peizažai, figūros,* abstraktai ir 
natūrmortai. Besižvalgydami 
meno parodoje ties daugeliu 
kūrinių žiūrovai sustos, susi
mąstys, o ne vienas atpažins ir 
širdžiai artimą, kadaise regėtą 
kampelį, kaipfkad liudija ir kū
rinys Beržų. Giesmė. Gi šioje 
mano parodoje Clįicagos lietu
viai turėsime progos .asmeniš
kai sutikti šią mielą viešnią —- 
dail. Mariją Žukauskienę.

DaiL Marijos gyvenimo pa
lydovas akt. Vitalis Žukauskas 
taip gi neša Chkagos lietuviams 
naujų staigmenų,

Rugsėjo mėn. .19 d. šeštadie
nio vakare, Jaunimo Centre, 
po dail. Marijos žukauskienės 
meno kūrinių parodos atidary
mo Čiurlionio galerijoje, pakil
sime į didžiąją<salę ir čia sce
noje sutiksime aktorių Vitali 
Žukauską, ši šaunų humoro ir 
gerų nuotaikų?? vakarą ruošia 
darbščioji Dzūkų draugija, tiks 
lu visą gautą išparengimo pel
ną paskirti Jaunimo Centro 
statybos vykdymui. Graži ir 
kilni mintis, kilnūs dzūkai nu
sipelno visų pagarbos ir padė
kos, gi akt. Vitalis Žukauskas 
jam priklausanti honorarą su 
gera širdimi ir: gražiausiais lin
kėjimais statybos vykdytojams 
paaukoja taip pat Jaunimo 
Centro statybai. Ačiū mielam 
akt. Vitaliui Žukauskui už šią 
vertingą dovaną, kurią, manau, 
tėvai Jėzuitai labai ir labai 
brangins. |

Šia proga bus nuoširdžiai pri
siminta akt. Vitalio Žukausko 
25 metu sceninio darbo sukak-

lake stock in America 
Buy US. Savings Bonck

Dail. MARIJA ŽUKAUSKIENĖ, 

kurios meno kūriniu paroda atidaroma rugsėjo 19 d. 
Čiurlionio galerijoje, Chieagoje.

ruoštose parodose, Chicagon 
atvyksta bene pirmą kartą. Ji 
su savimi atsiveža savosios kū
rybos 35 kūrinius ir rugsėjo 
mėn. 19 d. šeštadienį, vakare, 
Jaunimo Centre, Čiurlionio ga
lerijoje bus atidaryta jos meno 
kūrinių paroda.

Daugelis jau dabar klausia, 
kas ji, kokią meno kryptį at
stovauja?

štai mielas skaitytojau, ke
letas šios laukiamos viešnios — 
dail.
stambesnių gyvenimo

Marija Žukauskienė 
Kaune, 
krantų, 
praleido Prienuose 
studijas pradėjo Kaune, Vyt 
Didž. universitete ir jas baigė 
1948. Insbruke, Austrijoje. JAV 
ji pasuko į meno pasauli ir stu- 
dijas tęsia Indiana univ. — Fi
ne Arts dept. 1952 — 1954 m. 
Vėliau studijuoja meną Wa
shington School of Arts ir Stu
dent Art Legue New Yorke. 
Baigusi meno studijas, nuo 
1963 metų intensyviai dirba 
meno- srityje ir yra pasiekusi 
gražių laimėjimų. Dalyvavo 
amerikiečių ruoštose metinėse 
meno parodose Highland La
kes, N. J., ir Wall Street Art 
Association ruoštose pavasari
nėse ir rudeninėse meno paro
dose, Si. Luke’s Art Legue, N.

jo Valstybės Teatre, yra vaidi
nęs Įvairiuose veikaluose daug 
vaidmenų ir režisavęs įvairius 
veikalų pastatymus išeivijoje. 
Jis su koncertais yra apkelia
vęs Lietuvą, davęs spektaklius 
karo metu Vokietijoje kariams, 
darbininkams, atsidūrusiems 
vokiečių kariuomenėje ar dir- 
hanlienLs priverčiamus darbus 
fabrikuose. Buvo grupės “Tė
vynės Aidai” pranešėjas. Po 
karo su Augsburgo Lietuvių 
Dramos Teatru aplankė dau
gelį lietuvių stovyklų. Mena
me, kai akt. Vitalis Žukauskas 
keliavo per amerikiečių ir an
glu zonas su literatūriniu ka
baretu “Klumpė”.
* Gi Amerikoje jis daugelį at
vejų keliavo nuo vieno krašto se kraštuose gyvenantieji 
iki kito, nuo New Yorko iki

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
■ HOURS: Moo. 12 P. M. to S P. M. Tues. 8 to 4, Thors, t PH. 9 to 8. Sat 9 to 13:30

Pirmosios kregždės Chicagos 
lietuvių visuomenei skelbia, 
kad Į lietuvių sostinę viešnagėn 
atvyksta iš Newr Yorko vienos 
šeimos du menininkai — dail. 
5įarija Žukauskienė ir aktorius 
Vitalis Žukauskas.

Aktorių Vitalį Žukauską pa
žįstame gerai. Chieagoje jis 
lankysis jau- šešioliktą kartą. 
Bet vis', atvykstą kupinas 
paslapčių, keliąs susidomėji
mą, spėliojimus

INSURED



Atostogos Menkiy Rage

KARIO ĮNAŠAS LIETUVOS ISTORIJAI
Žmogus turėjęs būti Lietuvos Banko Valdytoju

Eilėje pas Grušus besisve- 
Čiaujančių įdomių žmonių, ku
rių visų suminėti nesugebu ir ne
pretenduoju, vienų žmogų noriu 
atskirai iškelti, kurs savo laiku 
buvo atradęs savo paša nirimą, 
kuriam Lietuvoje visu pilnumu 
išsiskleisti sutrukdė Lietuvos 
tragedija. Bet yra sakoma, kad 
auksas ir pelenuose šviečia.

Tai Jonas K. Karys (anksčiau 
Kareckas), diplomuotas ekono
mistas, numizmatas, Lietuvos 
kariuomenės savanoris, Nepri
klausomybės kovose sužeistas, 
gavęs 1930 metais Finansų mi
nisterijos vertybės ženklų gami
nimo įstaigos (pinigų kalyklos) 
sekretoriaus tarnybų, tiek ta sri
timi susidomėjo ir su ja susi
pažino, kad po 5 metų jau buvo 
paskirtas tos kalyklos vedėju, 
d dar sekančiais 1936 metais jos 
viršiininku, o vėliau Vilniaus 
aukštesniosios prekybos mokyk

los lektorių, kur dėstė politinę 
ekonomijų ir pinigų teorijų. Ko 
Lietuvoje nebespėjo padaryti, 
jis tatai su kaupu ištesėjo sun-1 
kiose pabėgėlio-tremtinio sųly-' 
gose. Jis jau būdamas čia Ame- Į 
rikoje parašė ir išleido net tris 
retas ir toje srityje vieninteles 
knygas, būtent:

1) Nepriklausomos Lietuvos 
pinigai. Ostmarkė, Ostrublis, 
Auksinis, Litas. Istorija ir nu
mizmatika, 256 pusi., 160 pa
veikslų, New York, 1953.

2) Senovės Lietuvos pinigai. 
Istorija ir numizmatika, 300 psl. 
su daugybe iliustracijų, Bridge
port, Conn., 1959.

3) Numizmatika, žodynas ir 
raštai, 340 psl., taip pat gau
siai iliustruota mokėjimo ženk
lų atvaizdais pradedant Biblijos 
laikais, baigiant Lietuvos Res
publikos Monetų Kalyklos ir Lie-

Jcana Kanenė, knygv apie Lietuvos 
pinigus autoriaus žmona savo vyro ka
binete. Apie Joaną pats Jonas Karys 
taip atsiliepia: “Be visokeriopos savo 
žmonos Joanos paramos, aš nebūčiau 
pajėgęs atiduoti Tėvynės kultūrai nė 
pusės to, ką esu atidavęs. Ji mane 
rėmė moraliai, sudarė sąlygas dirbti, 
perrašinėjo mano raštus spaudai, ir, 
svarbiausia, be jokio sąiysv atidavė 
mano knygų leidimui savo banko kny

gutę ..."

Kodėl rašau? ir atsako: Kad ne
pasiliktų užmiršau Istorikai ir 
numizmatikai šiandien kažką 
duotų už bent mažiausią šaltinė
lį... apie lietuvių ekonomiką se
novėje. Trūksta daug svarbių 
žinių. Kodėl trykšta? Nebuvo 
užrašyta’ šaukiu visus... už 
plunksnos ir darban!” kartoja 
Karys daug kieno raginimą, kad 
kiekvienas plunksną valdantis 
ir kų vertingesnio užrašyti tu
rintis, tatai dar šiam savo am-| 
žiuje padarytų! '

Daug kam dėkingas autorius 
už įvairių pagalbų, bet ypatin
gai ir teisingai dėkingas savo 
žmonai Joanai, padėjusiai kny
gas išleisti ir išmokėti iš savo 
uždarbio siuvykloje...

Iš&idęs paskutiniąja knygą 
“Numizmatika” jis rašo; “šią 
knygą, kaip ir abi kitas, ra
šiau sunkiose tremties sąlygose. 
Naudojau grynai savo “poilsi

nį” laiką bei savaitgalius, ka-i 
dangi 40-50 valandų kas savai- Į 
te reikėjo dirbti — uždarbiau
ti pragyvenimui.. Už mano nu- 
mizmatiškuosius tyrinėjimus ir 
raštus niekas man nemokėjo, jo
kių subsidijų iš niekur negavau. 
Todėl čia ypatingai vertinu sa
vo žmonos Joanos ilgametį tal
kininkavimų ir retai nuoširdžią 
materialinę paramų, tiek ruo
šiant mano veikalus spaudai, 
tiek perleidžiant juos knygos 
pavidale skaitytojams”!

Jonas K. Karys cituoja Mai
ronį:
Aš norėčiau prikelti bent vieną 

/senelį iš kapų milžinų 
ir išgirsti nors vieną bet gyvą 

/žodelį iš senųjų laikų...

Jonas K. Katys, trijų knygų apie Lietuvos pi
nigus, lietuviu senovės pinigus ir numizmati

ką bendrai autorius.

B

Kas tik turi gerą skoni, 
Wiskq perka pas Lieponį!

PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

. Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Eitom dienom nuo 
9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

VtadtZdvM, PmidMt

Passbook Savings
All accounts com- nBH 
pounded daily — WAA.

paid quarterly

■
MIDLAND 
SAVINGS 
AHO FOAH AGWOC1ATIOW
« ARCHER AVENUE 

CHICAGO, NJJNOtS Ntt
PHONE: 25MO8

6%
k 2 Years Savings 
“ Certificate

(Minimum $5.000)

tuvos pinigų istorine apžvalga. 
Bridgeport, Conn., 1970.

Kadangi maskoliams Lietuvą 
okupavus, Lietuvos iždų išplėšus 
ir lito valiutų panaikinus, ten 
vietoje tvirto lito įvestas nusu
sėlis sovietinis rublis, aišku, kad 
ten viskas daroma, kad Lietu
vos žmonės apie savo nepriklau
somos valstybės pinigus užmirš
tų. Dėlto J. K. Kario net trys 
tuo reikalu išleistos knygos yra 
didelis įnašas Lietuvos istorijai 
ir laisviems lietuviams tvirtas 
įrankis kovojant už nepriklauso
mybės Lietuvai atgavimų. *

Apie šių trečia kapitalinę kny
gų' savo baigiamose pastabose 
autorius sako, kad Numizmati
ka bus ne vien specialistui bū
tina ar naudinga, o ir bent kam 
kitam atvejų atvejais pravers. 
Ak laikas, tur būt, jau visiems 
mums žinoti, kų reiškia, saky- 
sime, mina (neturinti su sprogi
mu nieko bendra). šekelis, dvy
lekis, elektronas; kas yra ban
das, obalas, gvinėja, šilingas; 
kodėl, pavyzdžiui, ligatūra nė
ra vien kokia tauraus metalo 
priemaiša, legenda — netiktai 
padavimas ar prasimanymas, 
numizmatikas — ne numizma
tas, etc., etc.”

Apie trečiųjų knyga “Numiz
matika” teko platesnis paminė
jimas rašyti jai pasirodžius, tad 
čia tik norėtųsi skaitytojams 
nors trumpai priminti apie pir
mąsias dvi.

Knygoje “Neprikl. Lietuvos 
pinigai” be minėtų ostrublio, 
ostmarkės ir auksino aprašyti 
ir įvairūs kiti atsiskaitymo ženk
lai, lito metrika ir pirmieji žing
sniai: lito mokamieji ženklai, 
Lietuvos monetų kalykla Kaune, 
Kaip bolševikai permušė litų, 
Uždarbiai ir kainos Lietuvoje. 
' Knygoje “Senovės Lietuvos' 
pinigai” .turinyje: Brendant iš 
miglotos senovės; seniausieji lie
tuvių “pinigai”: akmens, kaulo, 
metalo padargai, gintaras, me
talinės antkaklės, kiaunių kai
liukai ir 1.1.; kapos; svetimi pi
nigai ; čekų grašiai; Lietuvos ku
nigaikščių monetos iki Vytauto 
muštos monetos; Algirdo “pe- 
čat”; Kęstučio dinarai; Vytauto 
dvidinariai; Jogailos vilniškės 
monetos, Algirdaičių pinigai ir 
t. t. Lietuvos tautiniai ženklai; 
j ietis antgalvė, Gedimino Stul
pai, Vytis, skydas su dvigubu 
kryžių. Toliau Unijos laikų pi
nigai ir pabaigoje puslapiai šal
tinių ir literatūros, 10 puslapių 
vardų ir dalykų rodyklė ir 11 
puslapių knygos santraukos an
gliškai.

Tų, pasakyčiau trilogijų bai
gęs autorius pats savęs klausia:

J. Karys, atskleisdamas tiek 
daug Lietuvos senovės liudiji
mų beveik beveik ištesėjo Mai
ronio troškimų! J. Pr.

(B. d.)

VIENINGO KELIO BEIEŠKANT
Rengiamas Pirmas Baltijos Informacijos Kongresas

jos prie Jungtinių Tautų spalio 
18 dienų. Susirinkimas įvyksta 
penktadienį, rugsėjo 18,7:30 vai. 
vak. ’Estų Studentų Klubo “to
talia” patalpose, 373 First Avė. 
(prie 22nd St.), antrame aukš
te, New Yorko mieste. Organi
zacijos yra prašomos atkreipti 
dėmesį į šį pranešimą ir atsiųs
ti savo atstovus į šį svarbų pa
sitarimų tos demonstracijos ir 
manifestacijos reikalu.

♦

BATUNo Lietuvių Sekcijos 
vadovybę šiuo metu sudaro: sek
cijos pirmininkas — prel. Jonas 
Balkūnas, vicepirmininkas or
ganizaciniams reikalams — Kęs
tutis Miklas (kuris yra viso 
UBA-BATUN vykdomasis pir
mininkas) , vicepirmininkas fi
nansiniams reikalams — Alek
sandras Vakselis, sekretorius — 
Vytautas Jurgėla, valdybos na
riai specialiems projektams — 
Nastutė Umbrazaitė (UBA-BA- 
TUN vicepirmininkė), Helen 
Kulber (UBA-BATUN direkto
rė specialiems projektams) ir 
Elena Miklienė, valdybos narys 
informacijai anglų kalba — Pe-

ter C. Wytenus, valdybos nariai 
organizaciniams reikalams ir 
BATUNui narių verbavimui — 
Dalia Bulgarytė ir Benediktas 
Budrevičius. Lietuvių sekcijos 
posėdžiai kiekvienų savaitę, šiuo 
metu sekcija labai daug dirba 
pasiruošimui protesto demons
tracijai prie Jungtinių Tautų 
spalio 18. K. M.

The iron Curtain 
isn’t soundprooL

Sh« can’t coma to you for tha 
truth, but you can reach her. 
Radio Free Europe does get the 
Vuth through.
ftfrt to IMMFrw Eotom/5pN 
B8l1888.n.Y8rooa,8.Y.

FwUmhW at a public service b 
GOGH a rat** The AdwtrsJeg Cevftd.

PIRKITc JAV TAUPYMO BONUS

Į i
I

I

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čekį ar Money orderi tokiu adresu:
NAUJIENOS, 

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

Rugsėjo 13 d. Amerikos Lie
tuvių Tarybos patalpose įvyko 
įdomus pasitarimas, kuris gali 
duoti pradžių didesniems dar
bams informacijos srityje. Ini
ciatyvų šitokiam darbui davė 
rytinio pakraščio latviai ir es
tai, pasigedę, kaip ne kartų ir 
lietuviai pasigenda, planinges- 
nio veikimo informacijos ame
rikiečių spaudai gaminime ir 
platinime. Amerikos Lietuvių 
Taryba mielai pritarė estų ir 
latvių sumanymui šaukti pirmą 
Baltijos tautų) informacijos dar 
buotojų kohgresų. Tam buvo 
sudaryta New Yorke trijij tautų 
atstovų komisija, kuri numa
tys tokio kongreso tvarką, už
davinius ir eigų. Iš lietuvių gru 
pės Į tų komitetų įeina trys mo
terys: E. Čekįenė, M. Umbra
zaitė ir M. Kulber.-J

Čikagoje įvykusiame pasita
rime buvo aptarti techniniai to
kio kongreso reikalai, lėšos, lai 
kas ir kt Pasitarimui vadova
vo J. Jasaitis, ALTos vicepir
mininkas, o kiąngreso planus 
pristatė iš Pittsburgho atvykęs 
dr. I. Spilners, Amerikos Lat
vių Sąjungos valdybos infor
macijos reikalų tvarkytojas.

Reikia pripažinti, kad infor
macijos reikalų tvarkymas mū 
sų pagrindinėse organizacijose 
visada kėlė rūpesčių. Dažnai 
mėgstama pasiaiškinti “tylos 
sąmokslu”, tačiau teisybė yra 
ta, kad mūsų pačių organiza
vimasis dažnai nebuvo tikslus 
ir vaisingas. Kelis kart infor
macinės tarnybos buvo steigia
mos tai LB, tai ALTos. Kitos 
organizacijos bandė steigti sa
vo nuosavas spaudos komisijas, 
jas turėjo rezoliucininkai, ba- 
tunininkai ir kt. Nebuvo pa
kankamai darbo rankų, o ir 
tos pačios dažnai buvo išsklai
domos politinių ar pasaulėžiū
rinių ambicijų.

Paskutiniu metu gerokai pa
sikeitė Amerikos latvių sąjun
gos veidas, atėjo visa eilė nau
jų, jaunų žmonių, kurie ir ėmė 
ieškoti naujų kelių ir būdų. Estų 
namuose kilusi idėja pama
žu tampa pirmais žingsniais. 
Pirmame informacijos kongre
se (vardas dar nėra visai galu
tinai nutartas) Baltijos tautų 
spaudos ir radijo darbininkai, 
kartu su pagrindinių organiza
cijų veikėjais bandytų išnagri
nėti visus dominančius klausi
mus: kaip jungti negausias jė
gas, kaip derinti ir tvarkyti 
partizaninius atskinj tautų už
simojimus, kaip skirstyti dar
bą , kaip derinti bendrą politi
ką ieškant draugų Baltijos tau
tų bylai.

Neabejojama, kad šitoks 
kongresas sukeltų susidomėji
mą ir galėtų duoti naudos atei
čiai.

Čikagoje buvo sudarytas 
techninių darbų komitetas, ku
riam vadovaus kun. A. Stašys, 
Čikagos Lietuvių Tarybos pir
mininkas. Be jo į komitetą įei-

na Valdemaras Sadauskas ir 
J. Jasaitis. Iš latvių: Ivars Osis, 
Leonids Neimans ir kun. A. 
Lamberts. Estu atstovas — 
Alexander Koepp, Amerikos 
Estų Tautinės Tarybos narys. 
Sutarta kongreso lėšas padeng
ti lygiai visoms trinis tauty
bėms. Kongreso laikas numa
tytas kovo 27 ir 28 d. d. Vieta 
— Čikagoje. Tikimasi, kad to
kiame informacijos darbuo
tojų suvažiavime gali dalyvau
ti 150 — 200 visti trijų tautybių 
atstovų. • A. Pužauskas

demonstracija
BATUNo rengiamai pabaltie- 

čių manifestacijai ir protesto 
demonstracijai prie JT būstinės 
New Yorke, Jungtinių Tautų 25 
metų iškilmių išvakarėse spalio 
18, pritaria ir remia visos pa- 
baltiečių centrinės organizacijos 
ir veiksniai. Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas ir 
Amerikos Lietuvių Taryba pra
nešė BATUNui, kad šių protes
to demonstracija parems ir fi
nansiškai.

BATUNas šaukia visų pabaltie- 
čių organizacijų atstovų pasita
rimą dėl protesto demonstraci-

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

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

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

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

2. Vanda Frankienė • Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50. \ ’

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

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

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl„ $l,0Q.
6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikien.ės. 
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
tuvių kalbos lankstumą poezijoje... Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti no- 
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsirėiškimų kasdiehihniš 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasrpįngųą vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visa amžių,

NAUJIENOS, / '
1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, IIX. 60^/; :

r:- ■ i
iNStlhl DL . .

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

• 2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo indeliai 
Apdrausti iki $20JXMl

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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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Sutikau — ir už poros dienų 

jau sėdėjau komiteto reikalų 
vedėjo erdviame kabinete, ku
rio spintos ir rašomojo stalo 
stalčiai buvo dar pilni net ne
atidarytų vokų su raštais iš Si- 
monaičio-Klimaičio laikų... Pa
matęs tokią “balą’, pagalvojau 
— nejaugi iš tikrųjų pasidariau

administracinės hierarchijos “šia 
viku”, nes nuėjęs į gubernatū- 
rą, ten pagal savo sugebėjimus 
aptvarkiau vadinamą “kancelia
riją”, dabar — turiu “išvalyti” 
vėl kieno nors paliktą adminis
tracinį “šiukšlyną”... Pasitarus 
su J. Kybrancu, jis davė man 
neribotus įgaliojimus tvarkytis 
taip, kaip matysiu reikalinga.

$18.00
$10.00

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.
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Aparačikui nepatinka Naujienos
Algirdui Ferensui, vos 40 metų persiritusiam, bet 

jau suspėjusiam įkopti į Lietuvos komunistų partijos 
centro komitetą, labai nepatinka Naujienos. Matyt, kad 
Ferensui nepatiko Naujienose pasirodę komentarai apie 
Ferenso pasakytą kalbą plenuman suvežtiems komparti
jos centro komiteto nariams. Ferensas ragino iš provin
cijų suvežtus kompartijos aparato narius klausyti Snieč
kaus ir įvesti lenktyniavimą ir varžybas visose darbo 
srityse. Ypatingai dėmesys buvo kreipiamas į būtiną 
lenktyniavimą kolchozuose. Turi lenktyniauti traktori
ninkai, laukų darbininkai, daržininkai, melžėjos, šien- 
piūviai ir kiti darbininkai. Kolchozininkai turi lenkty
niauti tarp savęs ir su kitais kolchozais. Kapitalistiniame 
pasaulyje panašios lenktynės seniai panaikintos, darbi
ninkų unijos kovojo prieš bet kokį lenktyniavimą, tuo 
tarpu naujai į partijos centro komitetą paskirtas Roza
limo Ferensiukas reikalauja, kad rusų okupuotoje Lietu
voje darbininkai lenktyniautų.

Algirdas Ferensas — tai nauja kompartijos žvaigždė. 
Svarbiausią savo karjeros etapą jis atliko Maskvoje, 
dirbdamas kompartijos aparate. Kompartijos darbą Fe
rensas pradėjo netoli Panevėžio, Rozalime. Iš ten jis bu
vo perkeltas į Panevėžį, o vėliau į Kauną ir į Šiaulius. Iš 
Šiaulių jis buvo nuvežtas į Maskvą ir laikytas rusų poli
cijos mokyklose. Maskvoj jis skaitėsi ištikimu partijos 
aparato nariu. Rusams jis parodė reikalingo sumanumo 
ir dar reikalingesnės ištikimybės. Iš Maskvos jis pateko 
tiesiai į Lietuvos kompartijos centro komitetą. Paskuti
niame plenume šis jaunuolis jau aiškino suvežtiems par
tijos nariams, ką jie turi daryti, kad darbininkai daugiau 
pagamintų ir kad valstybei viskas pigiau kainuotų.

Algirdas Ferensas savo pasipiktinimą Naujienoms 
reiškia ne vien lietuvių, bet ir rusų kalba. Maskvoje spaus 
dinamame, bet iš rytų Berlyno į užsienius siuntinėja
mame rusiškame laikraštyje A. Ferensas parašė ilgoką 
straipsnį apie lietuvius emigrantus. Jeigu jis būtų rašęs 
lietuviškai ir atidavęs bet kuriam užsienio lietuvius se
kančiam politrukui, tai tame jo straipsnyje nebūtų palik
ta tokių didelių klaidų. Bet savo rašinį Ferensas atidavė 
komunistų leidžiamam rusiškam laikraščiui. Rusai lie
tuvius silpniau pažįsta, negu lietuviai komunistai. Be to, 
matyt, jie pasitikėjo Ferensu. Jie manė, kad Lietuvos 
kompartijos centro komiteto narys turi turėti tikslesnių

žinių apie lietuvius Amerikoje. Zimanas arba Kazakevi
čius Ferenso “informacijas” būtų pataisęs, bet “Golos 
Rodiny” redakcijoje sėdįs ruselis arba prie ruso prisi
plakęs koks kitatautis paleido jas su visomis nesąmonė
mis. Norėdamas atsikirsti Naujienoms^ jis pav., rašo, kad 
Naujienos spausdinamos Kanadoje. Zimanas arba bet 
kuris čekistas, kurį laiką atidžiau pasekęs lietuvių užsie
nyje gyvenimą, žino, kad Naujienos spausdinamos Chi
cago je, o Ferensui JAV susimaišė su Kanada. Dėl to, 
žinomą, daug netenka stebėtis, nes be Rozalimo, Kauno 
ir Šiaulių, Ferensas tiktai Maskvoje tėra buvęs. Nei 
Maskvoje, nei dabar Vilniuje niekas Chicagoje leidžiamų 
Naujienų jam nerodė. Jam davė jį patį liečiantį Naujienų 
įžanginį, todėl jis rusiškai ir kirto iš peties. Jis ir apie' 
Stasį~Jokubką panašių nesąmonių paleido. Ferensas ru
siškai rašo: - iv

“Kelis mėnesius Lietuvoje svečiavosi progresy
vus lietuvių emigrantų veikėjas Stasys Jokubka. Tuo 
metu vykusiame respublikos antrame kolchozininkų 
suvažiavime jis (Jokubka) paprašė balso ir pareiškė: 
“Džiaugiasi kiekvienas garbingas Amerikos lietuvis, 
kad praėjo tie laikai, kai Lietuvos laukai buvo ariami 
arklais, kada pjautuvais rinko kelių centnerių derlių, 
kada daugelis ūkininkų prie pietų stalo stigdavo duo
nos ...” (“Golos Rodiny”, Maskva, 1970 m. rugpiūčio 
16 d., 4 psl.).
Ferensas dar tvirtina, kad iš komunistinės Lietuvos 

Amerikon sugrįžęs Jokubka rašo knygą apie tai, kaip gra
žiai šiandien gyvena Lietuvos valstiečiai. Čia tokia pati ne 
sąmonė, kaip ir kitos apie Jokubką rusams teikiamos ži
nios. Jokubka jokios knygos negali parašyti, nes lietuviš
kai rašyti jis nemoka. Jis turi didelės bėdos straipsniaga- 
liui sulipdyti, o ką jau čia kalbėti apie knygą. Knygą gali 
parašyti koks nors sovietų imperializmo tarnyboje esan
tis lietuvis ar lietuvė, o Jokubka gali ją pasirašyti, bet jis 
pats jokios knygos apie gražų Lietuvos valstiečių gyveni
mą neparašys. Kaip jis gali rašyti apie Lietuvos valstie
čius, kad Lietuvoje jie yra išnaikinti! Žemė iš Lietuvos 
valstiečių atimta, o jie patys suvaryti į kolchozus ir pada
ryti pačios moderniškiausios rusų išnaudojimo sistemos 
vergais.

Ferensas rusams pasakoja, kad Jokubka yra progre
syvus lietuvių emigrantų veikėjas. Kiekvienas jo pavar
totas žodis yra netikslus. Jokubka nėra joks emigrantas, 
bet Amerikoje gimęs vyriokas. Jokubka nėra progresy
vus, nes tarnauja pačiai juodžiausiai reakcijai, kuri, pri
sidengusi socializmo ir komunizmo vardu,, bjauriausiai iš
naudoja žmones. Jokubka ir lietuviškai tinkamai nepra
moko, todėl ir negali būti lietuvių veikėjas. Aparačikas 
Ferensas padarė Jokubkai meškos patarnavimą ir apdū
mė rusus. Ir

Pr adė jau darbą nuo persona
lo valymo, nes kiek apsipažinęs 
su komiteto administracine stru
ktūra pamačiau, kad didele dali
mi personalas — tarnautojai, 
buvo atsakingi už savo pareigų 
neatlikimą, korespondencijos be
tvarkę. Pirmiausia (vos po po
ros savaičių) išvaliau komiteto 
administracijos personalą, atleis
damas beveik visus didlietuvius 
ir vieną klaipėdiškį, kurie sėdė
dami komiteto įstaigoje ir im
dami neblogas algas rūpinosi 
daugiau savo asmeniškais rei
kalais, negu tarnyba, žinoma, 
tai dariau su J. Kybranco — 
100% “yes”.

Ir taip, labai trumpu laiku 
man “bereformuojant” .komite
to administraciją, iškilo J. Va
nagaičio almanacho leidimo klau
simas. Dėmesį atkreipė J. Ky- 
brancas, nes manė, kad aš, kaip 
laikraštininkas, reikalą jau bū
čiau pastebėjęs. Pasitarus — 
jis, J. Kybrancas, man nurodė, 
kad čia yra privatus J. Vana
gaičio reikalas. Tos pačios nuo
monės buvo Jurgis Brūvelaitis, 
buvęs L Š. S-gos XX-tosios 
Rinktinės vadas, bei kiti veikė
jai, kad Klaipėdos krašto suki
lėlių šalpos fondo (kurio steigi
mu leidžiant almanachą garsinu
si J. Vanagaitis) reikalas yra ne 
vieno asmens, bet mažių mažiau
siai Lietuvos šaulių Sąjungos, 
ar iš viso valstybinis reikalas. 
Juo labiau, kad garbus tos pa
čios Lietuvos šaulių Sąjungos 
veikėjas J. Vanagaitis, ten pat, 
Klaipėdos krašte, nesiteikė kon
taktuoti net vietinės, tos s-gos, 
įstaigos, čia buvo iššauktas Lie
tuvos spaudai įspėjimas (kurį, 
kaip sakiau, man teko sureda
guoti). Taip aš atsidūriau “Vie
no Almanacho istorijoje”, ku
rią išsako “Lietuvos Pajūrio”

Tą “istoriją” perskaičius, ky
la klausimas, kodėl to almana
cho išleidimu ar neišleidimu bu
vo taip labai susidomėję Lietu
vos valstybiniai organai — iki 
prezidento A.- Smetonos imtinai ? 
Didelio čia daikto, kad J. Vana
gaitis dėl jo leidimo suėjo į kon
fliktą .su vienu ar kitu asme
niu ar organizacija? čia ir yra 
“der Hund begraben”. O tai aš, 
kiek tai man žinoma, noriu pa
aiškinti ir bent tuo savo dalį 
pridėti prie tos “istorijos” galo, 
kaip kad man teko dalyvauti 
jos pradžioje...

Svarbiausioji to valstybinio 
dėmesio J. Vanagaičio almana
chui priežastis buvo ne ta, kad 
jį leisti pasišovė J. Vanagaitis 
ir ne ta, ką ir kaip jis rašys. 
“Klaipėdos krašto Lietuviškųjų 
Organizacijų Vykdomasis Ko
mitetas” pasipriešino J. Vana
gaičio užmojui dėl to, kad laikė
si nuomonės, jog sukilėliams

remti fondo steigimas nėra vie
no asmens reikalas ir ne J. Va
nagaičio kompetencija. Kai to 
komiteto pareiškimu Lietuvos 

visuomenė buvo įspėta, J. Va
nagaitis, nežiūrint savo nuopel
nų kaip Mažosios Lietuvos vei
kėjas ir ypačiai tuolaikinis Klai
pėdos krašto veiklus Lietuvos 
šaulių S-gos narys (jų visa šei
ma buvo pavyzdinga tos organi
zacijos veikloje — ne tik jų 
grakščios dvi dukros — bet ir 
jau senyvi J. Vanagaitis su po
nia Vanagaitiene paraduose ir 
kitokiose iškilmėse išdidžiai dė
vėjo šaulių uniformą) tuojau 
kreipėsi į Klaipėdos krašto au
tonominį vokiečių teismą, pa
traukdamas atsakomybėn Klai
pėdos krašto Lietuviškų Orga
nizacijų Vykdomojo Komiteto 
prezidiumo narius, reikalauda
mas, kad jam būtų apmokėti 
nuostoliai, kuriuos sudarė tas 
Klaipėdos krašto Lietuviškųjų 
Organizacijų Vykdomojo Komi
teto įspėjimas. Štai, kur yra prie
žastis, kodėl paskui ir to komi
teto ir pradžioje tik Lietuvos 
Šaulių Sąjungos vadovybė buvo 
suinteresuota susitarti su J. Va
nagaičiu, kad reikalas nepatek
tų į vokiečių rankas... kurioms 
J. Vanagaitis, būdamas unifor
muotu^ šauliu, patikėjo ar bent 
tuo grasino, jo. planuojamo lei
dinio ekonominės dalies spren
dimą.

Kad reikalas neatsidurtų vo
kiečių rankose, buvo imtasi žy
gių su J. Vanagaičiu susitarti, 
Pirmasis posėdis įvyko Vytau
to Didžiojo Gimnazijos direkto
riaus dr. K. Trukano (kaip neu
tralaus stebėtojo) bute. Posėdy
je dalyvavo: Lietuvos šaulių 
S-gos XX-tos Rinktinės. Vadas 
Jurgis Brūvelaitis, Vykdomojo 
Komiteto pirmininkas Jonas Ky
brancas, to komiteto reikalų ve
dėjas Vladas Bakūnas, pats Jo
nas Vanagaitis ir “taikintojas” 
— dr. K. Trukanas, Posėdis bu
vo trumpas ir “aiškus”: J. Va
nagaitis sutiko bylos vokiečių 
teisme nekelti, jeigu jam bus at
lyginti “nuostoliai”, kurie pa
daryti komiteto įspėjimu visuo
menei. Tie nuostoliai — 18,000 
litų. Posėdžio dalyviai vienbal
siai J. Vanagaičio reikalavimą 
atmetė. Tų derybų reikalu bu
vo dar keli posėdžiai, kurių pa
skutiniajame (jame ir aš da
lyvavau) J. Vanagaitis nusilei
do iki 15,000 litų, “nuostolių” 
apmokėjimo, tačiau ir dėl tos su
mos nebuvo susitarta. Nuo to 
laiko, kur, kada ir kokio pobū
džio derybos su J. Vanagaičiu 
įvyko — neturėjau žinių, iki kol 
neperskaičiau “istoriją” “Lietu
vos Pajūryje”. Nes po tų kelių 
posėdžių “derybose”, pamatęs, 
kad Klaipėdos krašto Lietuviš
kų Organizacijų Vykdomojo Ko-

miteto reikalų vedėjo pareigo
se mažai ką galėsiu pataisyti 
(arba iš viso nieką) krašto lie
tuvių politinėje veikloje, papra
šiau pirmininką J. Kybrancą, kad 
mane iš tų pareigų atleistų, ir 
(per kap. M. Kukutį) guberna
torių J. Kubilių — kad galė
čiau grįžti į savo pareigas gu- 
bematūron. Nuo to buvau su
laikytas dar bent šešioms savai
tėms, kuriame laikotarpyje jo
kiose “derybose” su J. Vanagai
čiu nedalyvavau. Grįžęs guber- 
naaūron, buvau laimingas savo 
(sekretoriaus) pareigose, nežiū
rint pasinėrimo spaudos darbuo
se: buvau bendradarbis “Lietu
vos Keleivio”, “Jūros”, “Vaka
rų”, “Lietuvos Aidų”, “Balti- 
scher Beaobachter”, be to, Klai
pėdos radiofone, be kita ko, ve
džiau jūrininkų valandėlę ir kt. 
Gubernatūroje išlikau iki die
nos, kai III-čiojo Reicho kari
nės pajėgos 1939 m. kovo mėn. 
22 d. Klaipėdos kraštą okupavo.

Persiėmęs begale darbų, be 
savo tiesioginių pareigų guber
natūroje, nesidomėjau J. Vana
gaičio norimo leisti almanacho 
likimu ir dėl to juo labiau dabar, 
po-tiek daug metų, jau čia Ame
rikoje, nustebau patyręs, kad tas 
almanachas buvo išleistas 1938 
m. pradžioje. Dar daugiau, da
bar, esu nustebintas, kad alma
nacho pasirodymo knygų rinko
je 1938 m. pradžioje to nepa
stebėjau ne tik Klaipėdos krašto, 
bet ir visos Lietuvos spaudoje, 
kurią, kaip reporteris bent ke
turių laikraščių, sekiau labai ati
džiai... Bet tai gal ne taip svar
bu... . Kas svarbu tos “Lietuvos 
Pajūryje” perduotos “Vieno Al
manacho Istorijos” pabaigai, tai 
pati jos pabaiga: kokiomis są
lygomis J. Vanagaitis susitarė 
su tais, kuriuos grasino ir net 
buvo apskundęs Klaipėdos kraš
to autonominiame vokiečių teis
me? Kad taip buvo, liudija Mar
tyno žviliaus pareiškimas (vie
name pasitarimų — derybų su 
J. Vanagaičiu) pažodžiui iš
spausdintas “Lietuvos Pajūrio” 
Nr. 4 (34) 1969 m. Jis skamba 
taip: “Aš nuostoliams pinigų ne
turiu ir nemokėsiu. Ar fondo 
tikslas yra mane ir vaikus iš 
ūkio išvaryti už. tai, kad aš vei
kiu lietuviškoje visuomenėje, ir 
esu lietuvis ? Bet aš manau, kad 
mes čia visi esame nuoširdūs lie
tuviai, o juk žinome, kad Malkų 
gatvėje viešpatauja kita dvasia’? 
Prie to M. žviliaus pareiškimo 
“L. P.” redakcija pridėjo tokį 
prierašą: “Malkų gatvėj buvo 
teismas ir kalėjimas. Red.” Ta
čiau neužsiminė, kad Malkų gat
vėj buvo vokiečių teismas ir ka
lėjimas.... kur J. Vanagaitis gra
sino sugrūsti lietuvius veikėjus, 
.jei jam, bent derybų pradžioj e,

(Nukelta į 5 psL)

VINCAS ŽEMAITIS rą, ir būtų tekę jiems atsidūrus Varšuvo-
■n A TTiVr AG! T i voje prašyti
Jl A VEJU U V -lAo JULEI U VUkJ vę atiduoti jų priešų malonei. Mes gerai

Lietuviai, gyvendami Vakarų ir Rytų 
kultūrų ir dviejų krikščionybės apeigų 
sankryžoje, turėjo galimybės, ypač jų val
dovai, tautos elitas, jas abi gerai pažinti ir 
palyginti su sava pagoniška kultūra ir re
ligija. Nuo amžių lietuviuose, kaip gry
noje arijų tautoje su sena kalba ir papro
čiais, glūdėjo aukštos moralės ir etikos 
dėsniai, griežtai praktikuojami gyvenime. 
Visi seniausi keliauninkai, juos pažinę, 
atsiliepia apie juos su pagarba. Jie nebuvo 
stabmeldžiai, bet pagonys —dieviškų gam
tos reiškinių gerbėjai, garbintojai. Iš kur 

' juose plačiai išsivystė ir giliai įsmigo.reli
ginės tolerancijos ir žmoniškumo pradai. 
Tai aiškiausiai parodo “Gedimino laiškai” 
ir visa vėlesnių Lietuvos valdovų veikla. 
Gaila, kad mes iki šiol dar neturime pla
tesnės ir gilesnės lietuviu pagonių tikėjimo 
studijos..

šie aukštos moralės, žmoniškumo, 
tautinės, ar religinės pakantos dėsniai yra 
istorijos eigoje įaugę į lietuvių tautos dva
sią ir kraują. Jie glūdi lietuvio būde. Ne- 
jieškodaini tolimoje senovėje pavyzdžių, 
prisiminkime keletą duomenų ryšium su 
paskutiniu pasauliniu karu.

Sakysim, jei lietuviai būtų pridarę tiek 
skriaudų lenkams, kiek jų lietuviai yra 
patyrę iš lenkų, ypač prieš Antrą Pas. ka- 

prisimename kaip žiauriai pasielgė su pa
bėgėliais pabaltiečiais švedai. Nežiūrint 
tai, lenkai patekę Lietuvon, rado pilną 
prieglobstį, užuojautą ir galimą pagalbą.

P. Gaučys str. “Kauno žydų geto liki
mas” (Sk.: “Draugas”, VI — 16, 1970) 
rašo: “Žydai ramiai gyveno Lietuvoje iki 
II-jo pasaul. karo pradžios. Vokiečiams 
baigiant triuškinti Lenkiją, daug jos žydų 
rado laikiną prieglaudą Lietuvoje. Deja, 
žydų laikysena rusų divizijom užplūstant 
Lietuvą, o vėliau jų suvaidintas vaidmuo iš
vežimo metu, smarkiai įskaudino lietuvius”. 
Jei panašiai žydai būtų taip nedėkingai pasi 
elgę bent kuriam kitam krašte, iš tiesų, 
dar prieš vokiečių gestapo atvykimą, jie 
būtų žiauriai nukentėję. Lietuvoje atsiti
ko, kad vienur — kitur partizanai vietoje 
likvidavo vieną kitą žydą, rusą ar lietuvį, 
jie traktavo juos ne pagal tautybę, bet pa
gal jų Siaurų elgesį ir žiaurius jų atliktus 
darbus. Vokiečių gestapas atėjęs dėjo pa
stangų sukelti žydams keršto pagiežą tarp 
lietuvių, bet veltui, nuėjo pas juos vienas 
— kitas pasiliuosavęs iš rusų bolševikų ka
lėjimų, degdamas kerštu už iš žydų NKVD 
tardytojų patirtus žiaurumus ir bjauriausią 
elgseną su nekaltais, naktyje užpultais ir 
išvežtais į Sibiro koncentracijos stovyk
las.

Sutelktinėje knygoje apie Rusijos žydi- 
ją str. autoriai stengiasi žydus teisinti ir 
suversti vokiečių gestapo žudynes lietu
viams Taip autorius I. Garas mėgina tei

sintis, kad išvežimų metu rusai į Sibirą iš
vežė taip pat apie 5000žydų. Bet yra patiki 
mų žinių, kad dauguma jų Minske pateko į 
savųjų (“Iz našich”) globą, dalis pateko į 
žydų Birobidžano “respubliką” ir nedag 
atsidūrė kartu su lietuviais Sibiro koncen
tracijos stovyklose. Kitas autorius S. Grin- 
gauzas savo atsiminimuose iš Kauno geto 
išgalvotais duomenimis stengiasi lietuvius 
kaltinti žydų žudynėse. Tai grynas melas 
ir šmeižtas, kuriam seniai jau laikas duoti 
tinkamą atkirti. Autoriai neužsimena, kiek 
lietuviai žydams padėjo, jų išgelbėjo, nors 
tūkstančius lietuvių vokiečių gestapas išve
žė į koncentracijos stovyklas ir sunaikino 
krematorijumuose ir kalėjimuose.

Vokiečiai naciai laike okupacijos lietu
viams daug skriaudų padarė ir nebuvo ver
ti pasigailėjimo, bet, nežiūrint tai, kai 
Rytprūsių vokiečiai (Karaliaučiaus ir kitų 
miestų), rusams okupavus badu mirė, tai 
jų tūkstančius nuo bado išgelbėjo lietuviai. 
Dėkinga ir objektyvi Karaliaučiaus vokie
tė (ne taip kaip išlikę L. žydai) rašo: 
“Lietuviai mums (vokiečiams) buvo tartum 
angelai... Dėl to aš jiems visuomet kol gy
va būsiu už jų duosnumą giedosiu padėkos 
giesmes. Tais žiauriais tautų neapykantos 
laikais, šios mažos tautos žmoniškumas 
pasireiškė pavyzdingiausiu būdu... Jau 
vien “Litauen” vardas buvo magiškas... 
Ypatingai lietuvių dvasiškiai be išimties, 
nedarant jokių religinių skirtumų, buvo 
mums malonūs, nuoširdūs, vaišingi ir ge
ri”. .. (Elizabeth Pheil. “Hunger, Hass 
imd gute Hande”. Elchland Verlag. Goet
tingen. 1956.)

2 Antroji svarbi išvada, turinti tiesio
ginio ryšio su Mindaugo krikštu ir išplau
kianti iš “Gedimino laiškų” yra Lietuvos 
karalystės klausimas. Daugumos mūsų is
torikų tiesiog nesuvirškinamas, svetimųjų 
į jų galvas įkaltas ir pasąmonėje įsitvirti
nęs — Lietuvos didžiosios kunigaikštystės 
mitas (baigiant karalium Vytautu Didžiuo
ju).

Su viešai karalium vainikuotu Mindau
gu (1253), Lietuva tapo karalystė, jam mi
rus, niekas jo Įpėdiniams, nei Lietuvos 
valstybei to titulo neatėmė. Visi Lietuvos 
valdovai, kurie po Mindaugo sėdėjo Vil
niaus soste: Traidenis, Vytenis, Gediminas, 
Algirdas, Kęstutis, Jogaila ir, galop, Vy
tautas titulavosi ir buvo tituluojami Lietu
vos karaliais, kaip pilnai savarankūs mo
narchai. Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio 
titulas atsirado tik nuėjus karaliui Jogailai 
į žentus Lenkijon ir tapus Lenkijos kara
lium. 1392 m. supremus dux titulu jis per
davė Lietuvą valdyti Vytautui D., vėliau 
jis tapo L. D. Kunigaikščiu. Galop, ir pats 
Jogaila sutiko, kad Vytautas yra savaran
kus Lietuvos karalius ir tą titulą pripažino 
jam šv. Romos imperijos imperatorius Si
gismundas. Patepimai, ar kitos titulo įtei
kimo ceremonijos yra antraeilis dalykas, 
svarbu valdžios galia, jos prerogatyvos.

“Gedimino laiškai” aiškiai parodo, kad 
Gediminas titulavo save Lietuvos ir Rusijos 
karalium, žemgalijos kunigaikščiu, tuo 
titulu kreipiasi į jį popiežius, vyskupai ir 
kiti Vakarų, ar Rytų valdovai. Ir tenka 
stebėtis, kad lietuvių istorikų jis degraduo 
jamas į D. L. kunigaikščius.

Lietuvių Enc. VII t. 62 psl. rašo: “Gedi
minas (apie 1275 - 1341) didysis Lietuvos 
kunigaikštis 1316 - 1341.. Istorinėje litera
tūroje jis paprastai tituluojamas didžiuoju 
Lietuvos kunigaikščiu, tačiau visi vienalai
kiai oficialūs dokumentai, išeiną iš užsie
nio valdovų, visi metraštininkai ir jis pats 
save vadino tik Lietuvos arba Lietuvos ir 
Rusų karaliumi.. Didžiuoju kunigaikščiu 
jį pirmą kartą pavadino XV a. JJ. Dlugošas.

Taigi, kaip matome, J. Dlugošas, kuris 
visais būdais stengėsi lietuvius pažeminti, 
jų valstybės rolę sumažinti, degradavo Ge
diminą iš karalių į Didžiuosius Lietuvos 
kunigaikščius ir mūsų istorikams tai 
tapo nepakeičiama sacra sacrorum —■ šen- 
tenybe. Vieniems jų atrodo, kad tituluo
dami Lietuvos valdovus karaliais, jie tap
sią svetimšalių istorikų palaikyti neobjek
tyviais, šovinistais, kiti reikalauja* jiems 
ypatingo patepimo, ar<vainiko ant galvos 
uždėjimo, vėl kiti pasitenkina, neimdami 
dalyko iš esmės, kad juos, girdi, iki šiol 
taip tituluoja svetimšaliai istorikai, visai 
pamiršdami koks tikslas svetimšaliams 
juos teisingai vertinti, kai mūsų istorikai 
jų pažeminimui pritaria. Netenka kalbėti 
apie okupuotos ir pavergtos Lietuvos isto
rikus, jie prievarta “raudonlige” apkrėsti. 
Tuomet kai palys rusai komunistai savo 
valdovus po senovei tituluoja carais ir im
peratoriais..

(Bus daugiau)

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

4 — NAUJIENOS, CHICAGO ILU — THURSDAY, SEPTEMBER 17,1570



akių, ausų, nosies 
IR gerkles ligos 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 W. G3rd STREET 
Ofiso telef.: 

Rezid. telefu
Kasdien nuo 

nuo 7 iki 9 vai. 
Ligonius priima

PRospect 8-3229 
WAIbrook 5-5076 
10 iki 12 vaL ryto, 
vak. Treč. uždaryta, 
tik susitarus.

Rez. teh 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford ~ 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

T»laf.: PRospect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd* STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

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

Sfc, PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Firmai, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
anu-ai, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. C1ARA 
2709 W. 51st STREET 

T^L: G R 6^2400
/oL pagul susitarimą: Pirm., ketv. 

7—y, aiiirad.. penkt. 10—i. ir 
.sestad. 10—2 vai.

Greta Lietuvių Koplyčios pa
šventinimo ir josios dedikaci
jos klausimų, kurie dar ir šian 
dien lietuviškoje visuomenėje 
plačiai diskutuojami, iš pati
kimų lietuvių ekskursijos da
lyvių teko nugirsti dar ir kitas 
visai naujas epizodas, kuris 
taipgi turėtų būti lietuvių vi
suomenei pilnai paaiškintas ir 
konkrečiais daviniais pagrįstas.

Kaip yra žinoma, į Koplyčios 
pašventinimo iškilmes buvo at-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
daž«i Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t L

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

2856 West 63rd St., Chicago, Iii. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairią atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tolu F Ron Her 8-1882

i

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraud* 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

4047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EiSlN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
4>I32 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

> ■

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-6001.

150 DOL. PIGIAU 
SPALVOTA TV — 

RADIJAS - PATEFONAS

i

3

?

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

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

Tai. ofiso: PR 87773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos? pirmad.. ketvirtai, 5—8,

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA,

Ofiso tek: HE 44818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: .PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC..
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

L i etų vi y kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—U 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v.
TeL: HEmlock 4-24’3

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

V.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KAI.R A LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir ' 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

_____ ' > 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.
. Ofiso tolef.: 776-2880

Naujas rex. telef.: 448-5545

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

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

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

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

Vai.: antrai nuo

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

Ofisas 2750 West 71st St.
Tai. 925-8296 v ,

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10__12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak.
Sekmadieniais ir trečiadieniais

• uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. Y^k. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. 

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643 

Tel. 238-9787-8

FOREST FIRES HURT 
OUR EOREST FRIENDS

vykęs gana didelis lietuvių mal 
dininkų būrys iš įvairių, po 
pasaulį pasklidusių lietuviškų 
kolonijų ir todėl tąja proga Ro
moje liepos 9 dieną įvyko ir 
Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos s'uvažiavimas.

Šio suvažiavimo — konfe
rencijos eigoje iškilo pasiūly-Į 
mas, kad už ligšiolinį lietu
viams parodytą prielankumą, 
būtų pareikšta padėka popie
žiui Pauliui VI ir kardinolams: 
A. Samore ir P. Mareliu. Visi 
konferencijos dalyviai jautė, 
kad visų lietuvių didžiausios 
simpatijos yra užsitarnavęs 
kard. A. Samore už jo jau iš 
seniau reiškiamą nuoširdų pa
lankumą lietuviams.

Tačiau, daugumos konferen
cijos dalyvių nustebimui, Jau
nimo Centro administratorius 
tėvas J. Borevičius pasiūlė, kad 
greta aukščiau suminėtų baž
nytinių dignitorių būtų pareikš 
ta padėka ir Chicagos kardi
nolui Cody už jo parodytą prie 
lankumą lietuviams katali
kams.

Po neilgai trukusių kitų kon 
ferencijos dalyvių pasisakymų, 
šis tėvo J. Borevičiaus pasiūly
mas nerado pakankamo prita
rimo ir buvo nepriimtas.

Šį klausimą plačiai analizuo
jant, visuomenėje radosi daug 
balsų, kurie mano, kad jeigu 
tėvas J. Borevičius Įnešė toki 
padėkos pareiškimo pasiūly
mą, tai gal Jam už visus kitus 
konferencijos dalyvius yra ge
riau žinomi kardinolo Codžio 
padaryti pasitarnavhnai lietu
vių katalikų, visuomenei ir to
dėl toji visuomenė visai nuošir
džiai tėvo J. Borevičiaus, kaip 
kompetentingo dvasiškio prašy
tų su tais nuopelnais konkre
čiai supažindinti.

Šis prašymas yra tuo labiau 
remtinas, nes šiuo metu kaip 
tik vyksta Jaunimo Centro pra 
plėtinio darbai ir visuomenė 
yra raginama tuos praplėtimo 
darbus savo aukomis paremti.

Yra net tokių spėliojimų, sa
ko, gal kard. Cody yra paau
kavęs Jaunimo Centro praplė
timo darbams keliolika tflks- 
tančiij, iš Kazimierinių kapi
nių lietuviškosios administra
cijos perimtų sumų, kuomet 
tos kapinės buvo paimtos Chi
cagos archidiocezijos valdžion.

Kadangi tėvai jėzuitai nepri
klauso kard. Codžio adminis
tracijai, tai ir tėvo J. Borevi
čiaus padėkos pasiūlymą nega
lima rišti su Jo asmeniniais pa
aukštinimo siekimais bažnyti
nėje hierarchijoje,-jeigu tokie ir 
būtų buvę.

Yra taipgi nuomonių, kad 
jeigu kard. Cody pagristai yra 
užsitarnavęs iš lietuvių pusės 
pelnytos padėkos pareiškimo, 
pasaulio lietuvių katalikų kon
ferencijos metu, tai Chicagos 
lietuviams gal ir reikia tą p. A. 
Regi, tą nenuilstamą kovotoją’ 
už lietuvių teises Kazimierinė- 
se kapinėse, kiek pristabdyti 
ir sudrausti, kad tuo būdu, to
liau p. A. Regio akcijai vyks
tant, neužsitraukti dar dides
nės kard. Codžio “malonės” ir 
tuo būdu prarasti iki šiam lai
kui JJo' parodytą ir rodomą 
“palankumą” lietuviams.

Tat būkite tiek malonus, tė
ve J. Borevičiau, tuo klausimu 
mus lietuvius pagrįstais duo
menimis apšviesti, supažindin 
ti, kad tuo būdu gal pasisektų 
Tamstai lietuviškąją visuome
nę kard. Codžiui pelnytos pa
dėkos pareiškimui pilnai pa
lenkti. J. Aukštuoliu

I
I

Vokietijoje vartojama didžiausia pasaulyje žemei kasti mašina, kuri 
per dieną gali iškasti 110,000 tony.

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

linksmumo arba liūdeMo valandoje 
gražiauriOB gėlės ir vainikai, antis

UM

tingai laistė žolę apie namus, bet 
nieko negelbėjo, — ji ėmė gels
ti ir džiūti. Sausrai vis besitę
siant, miesto meras uždraudė žo
lę laistyti, kad nepritrūktų van
dens būtiniausiems reikalams.

Laimei, rugsėjo pirmomis die
nomis dviem atvejais smarkiai 
palijo, žaibavo,, perkūnavo ir 
pusėtina vėtra siautė. Lietaus 
tiek iškrito, jog žolė kaip bema
tant atgijo, sužaliavo. Petūnijos, 
jurginai, gladiolės ir kitos gėlės 
atkuto, ėmė rodyti gyvybės žen
klus.

Bet tai lyg paskutinis vasaros 
pasispardymas. Besiartinančios 
žiemos ženklai jau jaučiami. Vie
ni paukščiai jau apleido mus, o 
kiti teikiasi kelionei ir netru
kus atsisveikins ir jie su mu
mis.

Mūsų laukinė antis irgi iš
skrido su savo šeima. “Morning 
Star” laikraštis atspausdino at
vaizdą, kaip toji antis su save 
trylika vaikučių, (jau visai pa- 
augusiaisį eina persai Main st., 
sustabdydama automobilių ju
dėjimą. Perėjusi per gatvę, ji 
nukeliavo į Rock upę.

Lietuvių organizacijos jau 
baigė piknikų sezoną. Niekas 
daugiau piknikų nebemano reng
ti, nors oras dar gali būti ir la
bai gražus.

Rockfordo mokyklos turėjo 
atsidaryti tuoj po Darbo dienos 
šventės. Nors vaikai ir susirin
ko, bet mokytojai nepasirodė, 
nes nesusitarė su švietimo tary
ba dėl algų pakėlimo. Derybos 
tęsėsi dvi dienas, kol pagaliau 

jitarta ir kontraktas pa
sirašytas. to, žinoma, ir dar
bas mokyklose asidėjo.

A. L. B-nė ir tėVai tarėsi dėl 
šeštadieninės mokyk atida
rymo Lietuvių klube. Visk pri
klausys nuo to, kiek atsiras vai 
kų, norinčių lietuviškai moky
tis. Jei jų skaičius bus pakanka
mas, tai turėsime lituanistinę 
mokyklą. - žvalgas

uv

BEVERLY HILLS GČLINYČIA
GŠLČS VISOMS PROGOMS 

z 2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 3-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNŪS

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

. DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dė 
valandos skambinti telefonu HE 4-212 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-619

. Our vMife has no defense 
against the careless use of fixe.

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

Please! Only you can 
prevent forest fires

SKAITYK "NAUJIENAS” ■ 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS 

TEISINGIAUSIAS ZINIAS

them again. Crush all 
smokes dead out.

vilniečius tapti mecenatais-rėmė- 
jais (Parėmusiųjų 25 doleriais- 
ir daugiau pavardės bus paskelb
tos pačiame leidiny). Atsiliepi
mai pageidaujami iki š. m. gruo
džio 25 d. adresu: Jeronimas Ci
cėnas, 21 Alhambra Ave., To
ronto 3, Ont., Canada.

2. Kanados Lietuvių Dienos 
proga š. m. spalio 10 ir 11 d. su
važiuoja į Londoną, Ont., ir Ka
nados vilniečiai savųjų reikalų 
svarstyti. Kanadiškių vilniečių 
suvažiavime prašomi dalyvauti 
ir JAV vilniečiai, kuriem laikas 
ir sąlygos leis. Suvažiavimo 
pradžia numatyta spalio 10 d. 
12 vai. dienos 1414 E. Dundas 
St. (lietuvių parapijos patalpo
se) . Laike suvažiavimo bus pra
vestas ir Vilniaus Dienos minė
jimas. '

Visų vilniečių dėmesiui
1. Vilniečių Sąjungos, leidinys 

“Nužmogintieji” jau atiduotas 
Hamiltono “Rūta” spaustuvei, 
kuris turėtų pasirodyti apie 1971 
m. vasario 1 d. Tai Petro čes- 
nulio iš lietuvių politinių kali
nių gyvenimo lenkų kalėjimuose 
atsiminimai, kuriems išsamų 
įvadą yra parašęs teisininkas 
Antanas Juknevičius. Leidinys 
vaizduoja nekaltų lietuvių kan
čias ir lenkiškąjį neteisingu
mą, kuriuo siekta sunaikinti lie
tuvių potencialą. Tai bus dar 
vienas įrodymas čodėl mes, vil
niečiai, netikime lenkiškuoju ge
rumu bendrai.

Leidinio torontiškių vilniečių 
komisija nori sutelkti visą rei-

GV Pirmininkas

PASTABOS IŠ TOLO
(Atkelta iš 4-to psl.) 

nebus atlyginta j o"numatyto iš
leisti almanacho nuostoliai. Kad 
jis, J. Vanagaitis, nesustojo prie 
vokiško teismo slenksčio, liudija 
ši “L. P.” Nr. 4 (34) 1969 m. 
laidoje atspausdinta pastraipa, 
kurioje, pasiekus susitarimo (ne
minint kokiomis sąlygomis), bu
vo padarytas abišalis pareiški
mas iš 4 punktų, kurių paskuti
nis šitaip skamba: “Visi buvu
sieji fondo ir J. Vanagaičio lei
džiamo almanacho reikalų .ne
aiškumai laikomi galutinai išaiš- į 

kintais ir tuomi visos dėl buvu- i 
šių neaiškumų kilusios bylos iš 
teismo atšaukiamos’’^.

Išsamiai to almanacho istori
jai būtų reikalinga paskelbti ir 
tuos kitus tris pareiškimo punk
tus, apie kuriuos nutylima “L.

Kokiomis sąlygomis buvo 
itarta? Kodėl nieko neprisi

menama apie J. Vanagaičio pi
niginius — nuostolių atlyginimo 
reikalavimus, kurie dar man da
lyvaujant derybų posėdžiuose 
siekė 15,000 litų?

Tos “istorijos” galo pabaiga 
būtų tikrai įdomi, jei ją “L. P.” 
išspausdintos “Vieno Almana
cho Istorijos” autorius paskelb
tų visus iki galo davinius, ku
riuos, bet man taip atrodo, jis 
ar-ji turi...

(Pabaiga)

, ROCKFORD, ILL
Linksmoji vasarėlė pasibaigė

Rudens sezonas jau kaip ir 
prasidėjo. Rugsėjo pirmosios 
dienos buvo šiltos ir gražios. 
Liepos ir rugpiūčio mėnesiai pa
sižymėjo sausra: lietaus kaip 
ir nebuvo. Fermeriai dejavo, kad 
ganyklose žolė išdiŽūvo, gyvu- kiamą leidiniui leisti pinigų su- 
liams pašaro pradeda priturukti. mą iš anksto ir prašo paraginti 
Miesto gyventojai nors ir rūpės- visus geros valios išsigalinčius

W.W.WAV/.VAVAWAV 

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS 
.'..'.'/.•■■.•.■.•.■.■A'AV.W.VA'.

Susirinkimų ir parengimų

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1.V.1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

’ Tel: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

-AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

— Chicagos Lietuviu Našlių, Na ši i u- 
kių ir Pavienių Klubas rengia smagų 
pikniką šį sekmadieni, 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. Urbe Ii t, rast.

NARIAI
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
4>. . 4-ė_- x6 

Associacijos

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672 e

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139 i 
I

SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

METAL WORKERS 
Experienced to do assembly 

work also able to do minor
lay-out.

ADVANCED CURING SYSTEM 
v 1925 So. WESTERN

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

WAITRESS WANTED 
Excellent salary & working 

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

Call 
BO 8-5672

mobiliams uždaryti dalį Milwau
kee avenue tarp Diversey ir Lo
gan, bet pakilus protestams gat
vės vėl buvo automobiliams at
kimštos. J. Pr.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s - :

Atlyginimas nukeritėjusiems
Antrojo Pasaulinio Karo me

tu nuo nacių nuken tėjusiems 
žmonėms yra proga gauti atly
ginimą iš Jungtinių. Tautų Auk
štojo Pabėgėlių- Komisionie- 
riaus Fondo, esančio Šveicari
joje, Ženevoje.

Atlyginimą gali gauti tie as-

BRIDGEPORTE IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

939 WEST 33 ST.
Tel. 847-2353

TEMPERATURE MAN 
For Gas Fired Boilers 

To Work Nights.
Apply at: 

ALBERT A. ANDERSON 
FLORIST

4550 N. CUMBERLAND AVE. 
Ask for Mr. WOLGAST

Motery mados daro nemažu pavojy 
kailiniams žvėreliam*. Negana, kad 
moterys mėgsta įvairius kailiniu* ap
siaustus, šiais metai* jos pradė* ne
šioti ir kailiy kelnes, kaip paveiksle 
matomas modelis Christian Dior me

dy salone. >'

KENNEL MANAGER 
For Veterinarian Hospital. 

Wheaton area. 
Salary and apartment.

Call 665-1500 
from 9 AM to 5 PM.

ARC WELDERS
Patyrę plieno, nerūdyjančio plieno ir 

aluminijaus sulydyme.
Skaityti braižinius ir sustatyti dalis.

TAIP PAT PADĖJĖJAI 
Nuolatinis darbas. 
Geri algos priedai.

650 So. 28th AVĖ. 
BELLWOOD, ILLINOIS

Nepaprastas gimtadienis
Rugsėjo 15 dieną p. Vincas 

Katkevičius atžymėjo Savo 99- 
tą gimtadienį. Jis yra a. a. žy
miosios visuomenininkės Kąt- 
rynos Katkevičienės vyras. Jau 
7 metai kaip palaidojo savo 
mylimą Katriutę, bet josios se
sutės p. A. Ručinskienės, ir jo 
sios dukters Honoretos rūpes
tingai globojamas sykiu gyve
na Marquette Parko kolonijoje 
ir jaučiasi laimingas galėda
mas pasidžiaugti užtarnąutom 
gyvenimo atostogom. Išsisė
mus energijai, ’hors jau nebe
gali išvykti kuęiš namų, bet 
yra gana sveikas1 ir dėnusi bė
gančiais gyvenimo ‘įvykiais, 
pasinaudodamas,? spaudos, ra- 
dijo bei televizijos informaci
jomis. K. V. M.

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

Reply;
DE 2-6454 ANNE.

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, preūdetLU.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Nai. ui, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemi — Pardavimui

Call: Frank Zapoll*
Ž2MIA W. 95th St.

GA 4-8654

SEWING MACHINE

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

TEN STEBUKLAI, ČIA NAMAI

THORP, WISC. Parduodamas 7 kam-K?11135- garažas, geros pajamos. Gera

2934 West 63rd St.

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage-

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš gerų rankų, Marquette Par-

LAIKRODŽIAi IR BRANGENYBtS 
Pardavimu ir Taisymu 

2646 WEST 69th STREIT 
TaU REpubllc 7-1941

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

barių namas už $6.500. Skambinkite 
savininkui po 5 vai. vakaro Chicagos 

telefonu 772-3324.

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMĄS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

DAŽAU NAMUS 
E VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
Tel. CL 4-1050

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu nanius ir perstatau senus vi
nį rūšių namo apšildymo pečius ir 
Mr-cdnditioning i naujus ir senus na
nus. įrengiu vandens boilerius ir 
tfogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningą! ir garantuotai. 

Anskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEEP METAL 

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

Tel: VI 7-3447

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

Must have own transportation. 
Many Company benefits.

7334 No. LAWNDALE 
674-3255

SAVININKAS PARDUODA gera 6 
kamb. mūro bungalow prie 72-ros ir 
Richmond Ave. Priims rimta nasiū- 

lymą. Teirautis tel. WA 5-5840.

ineta, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658'WEST 59th SlREEr 

PRospect 8-5454

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
_______  Nuosavybė* kitur

2 BUTU. 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. S36.000.

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

VERTINGAS APARTMENTTNIS prie 
Jaunimo Centro. Švarūs butai, pasto
vūs gyventojai, S11.000 nuomos. Įmo
kėti $15,000. Rimtas pasiūlymas. —

BEVERLY WOODS 14 metu gelsvų 
nlvtų anartamentims. Patogūs, butai, 
vra rūsvs apie $14,000 pajamų. Su- 
tarkit apžiūrėti.

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

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

12 METU 1% AUKŠTO mūrinis. 5 
ir 4 kambariai. Platus sklypas, gra
žus rūsys, geroje Marquette Manor 
rietoie. Tik $35,000.

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

APYNAUJTS 3 BUTU MŪRAS. Ši
luma gazu. aliuminijaus langai, platus 
sklypas Gage Parke. $45.000.

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

GRAŽUS 4 BUTU# MŪRAS, kabi
netinės rirtuvės. nauia šiluma gazu 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54,500.

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

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

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
' BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

SWITCHBOARD CASHIER 
9 A. M. — 6 P. M. 

Monday thru Friday.
Own transportation. 

JENNINGS CHEWROLET 
729-1000

241 WAUKEGAN RD., 
GLENVIEW, ILL.

A aball roofing 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas Ir nute
kamuosius ramdžius 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 

įkainavimas veltui, kreinkitės bet kad*

— Rež. Justas Pusdešris ir>. ___ - - - ----
Alkos meno kolektyvo aktoriai nus,*"voivus, Mercedes, Porschus
— Elena Zubrickienė, Laimutė nas. Elektroninis ulcnmmas, patyrė 

mechanikai, vilkikas.

menys, kurie buvo laikomi 
nacių kacetuose arba baudžia
mose stovyklose daugiau kaip 
30 dienų; kuriuos išlaikė dėl 
nacių persekiojimų miręs žmo
gus' 17 imetų turėjusieji vai
kai, be šeimos palydos depor
tuoti prievartos darbams ir iš( 
kitų fondų kompensacijų ne
gavusieji asmenys. L RUDIS

Aukštojo Komisijonie'riaus 
įstaiga pataria paduoti prašy
mus ir tiems asmenims, kurie 
jau yra gilvę > avansinius mokė
jimus. Smulkesnių informaci
jų šiuo reikalu gali teikti gana 
gerai informuotas A. Čepulis, 
3548 S. Emerald, Chicago 9, 
Illinois. Telefonas vakarais 
LA 3 - 1387.. (Pr.)

Gerasis draugas

X & L. INSURANCE & REALTY

QUARTERLY

f NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL, — THURSDAY, SEPTEMBER 17, 197Q

SI,000 minimum
1 year certificat*

$5,000 minimum
2 year certificate

Ruošiamas leidinys apie 
spaudos darbuotojus

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Tik paskutiniais mėnesiais 
miestai pradėjo nedrąsius žing
snius apsaugoti savo piliečius 
nuo tos pavietrės, uždarant mo- 
torvežimiams kai kurias gatves.

Pradžią padarė New Yorkas 
praeitą liepos mėnesį uždraus
damas automobiliams tam tik
romis dienomis tam tikromis 
valandomis pasirodyti tam tikrų 
gatvių tam tikrose dalyse.

Naujovė sukėlė tikrą entu
ziazmą ne tik pėsčiųjų žmonių, 
bet ir krautuvių savininku tar
pe. Automobiliams uždrausto
se gatvėse beregint pasirodė vai
kų vežimėliai, dviračiai ir būre
liai patenkintų, besišypsančių 
vaikščiojančių žmonių; viename 
skvere pradėjo groti savanorių 
orkestras, o ant suoliukų žmo
nės pradėjo net kortomis lošti.

New Yorką pasekė Japonijos 
megalopolis Tokio, kur praeitą 
mėnesį per 5 dienas gyventojus 
kankino troškinantis labai nuo
dingas smogas, sukeltas 2 mili
jonų automobilių kuro degėsių 
(exhaust). Miesto taryba užda
rė automobiliams net 120 gat
vių, kurių gyventojai, pasirodo, 
uždraudimą pasitiko su entuziaz
mu. Krautuvių savininkai pra
dėjo dekoruoti tas gatves gėlė
mis ir vaisiais, prekybininkai 
praeivius nemokamai vaišino le
dais. Tose vietose anglinio vien- 
degio ore iš 10.15 dalių suma
žėjo iki 2.3 dalių milijone dalių 
oro.

Vakarų Vokietijoje jau 20 
miestų įvedė draudimą automo
biliams įvažiuoti į tam tikras 
gatves. Net Romoje istorinės 
vietos apsaugotos nuo automobi
lių ir sudarytos 7 “salos pės
tiems žmonėms”. Automobiliai 
turi būti pastatomi nužymėtose 
tolimesnėse gatvėse. Prekėms 
pristatyti palikta tose gatvėse 
po pora valandų iš anksti ryto 
ir vakare.' Panašiai automobi
liai išvaryti iš Florencijos ir Ge
nuos.

Chicago j e buvo bandyta auto-

leidinys jau baigiamas sureda
guoti. Jis bus iki 200 puslapių 
6x9 didumo. A. Gintneris

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

nuožiūrai joje dalyvauti ar ne, 
neraginant savo narių ten vyk
ti ir neorganizuojant bendros 
išvykos.

Kolegai teisiu. Anatolijui Če
puliai sukako 70 metų amžiaus. 
Buvo svarstyta jo pagerbimo 
klausimas. Jis dabar yra akty
vus Socialinio klubo reikalų 
vedėjas. Nutarta tokį paminė
jimą padaryti pirmame narių 
susirinkime, kuris įvyks ru
dens laiku. Apie vietą ir laiką 
bus pranešta atskirai.

Buvo prisiminta ir skyriaus 
rengiamas leidinys. Jo paruo
šiamieji darbai vyksta gerai. 
Jau baigiama surinkti reikalin
ga medžiaga ir nuotraukos. Ta
me leidinyje bus proga visiems 
nariams pareikšti savo mintis. 
Be to, jame bus paminėti mū
sų mirusieji nariai su jų gyve
nimo aprašymais ir nuotrauko
mis. šiame leidinyje gali būti 
iki 150 nuotraukų ar daugiau, 
žiūrint, kaip patys nariai ak
tyviai prie jo parengimo prisi
dės savo talka. Tai būtų gra
žus skyriaus narių darbo veik
los aprašymas ir pačių narių 
pasireiškimas su atskirų straip 
snių galimybe, minint savo 
pirmojo dešimtmečio įmintų pė 
dsakų surankiojimas į vieną 
leidinį. Tai būtų graži medžia
ga spaudos ir kultūros istorijai.

Todėl visi skyriaus nariai 
kviečiami įsijungti į savo leidi
nio medžiagos sutelkimo darbą 
laike vieno mėnesio, nes pats

Miestų pastangos gelbėtis 
nuo automobilių

Kaip senovės Romoje miesto 
gatvės buvo užkimštos greitai 
bėgančių žirgų “karietomis”, 
lektikomis ir jaučių tempiamais 
sunkvežimiais, taip dabar viso 
pasaulio didmiesčiai yra perkim- 
šti automobiliais, autobusais ir 
sunkvežimiais, tik skirtumas 
yra tas, kad nuo modernaus su
sisiekimo priemonių triukšmo 
apkursta žmonių ausys, kad mo- 
torvežimiai pasidarė masiniai 
žmonių žudikai gatvėse ir vieš
keliuose, bet dar labiau, kad mi
lijonų motorų išmetamos ne
baigtos išdegti dujos ir dūmai, 
užnuodydami orą troškina žmo
nes ir gatvėse, ir pačiuose auto
mobiliuose.

sekmadieni, 
netinkamas 

laikas ten nuvykti. Antra, i 
konferenciją yra pakviesti na
riai asmeniškai, o apie tai sky
riai nebuvo informuoti, todėl 
nutarta palikti kiekvieno nario

'į Lietuvių žurnalistų sąjungos 
JChicagos skyriaus valdyba tu- 
Tejo savo posėdį rugpjūčio 22 
i Jz. Kapačinsko bute, kur bu- 
wo svarstomi aktualieji sky
riaus organizaciniai reikalai.
- Pirmuoju punktu buvo svars 
Avtas klausimas: ar dalyvauti 
LžS-gos CV šaukiamoje konfe
rencijoje, kuri Įvyks rugsėjo 
18 d. Jz. Bačiūno farmoje, So
stus Mich. Konferencija yra 
Šaukiama negeru laiku — pen
ktadienio vakare. Ji turėtų bū
ti šeštadienį ir 
^Daugeliui narių

j4ew Jersey Lietuviu Radijo valandos vedėjas Jonas Štokas su žmona (viduryje) viešėjęs Chicagoje. 
Jiedu buvo užėję j Balzeko muziejų pasižiūrėti lietuvišku senieny. Stokai prie, seny Jietuvisky šarvo 
Nusifotografavo kartu so visiems pažįstamo Stanley Balzeko Jr., ir moziejoje dirbančia ponia Morris.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

- VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas jvairiy pre- 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

Passbooks

5%%
Investment 
bonus plan 

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

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

HIGH RATES — PAID

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi- 

r jKf ylių, gyvybės, svei- 
katos ir biznio.

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

r
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

IR KITUS KRAŠTUS
P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 6063Z Tel. YA 7-5980

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

i HOME INSURANCE

uU? tire ano Casualty Company

'

MOVING —Apdraustas perkraustymas 
Pigas ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas-
* AL NAUJOKAITIS

• 2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
k. -- — -----  ■ ------- . ---- -

*"L'1 '.i——.1 -i ■ .......... - ' — -

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
' ’ ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

— Petras Maldeikis, švietimo 
Gairių redaktorius, baigia pa-; 
ruošti spaudai 3-jį šio pedagogi
nio žurnalo numerį, kuris bus 
išleistas lapkričio mėn.

— Mokyt Sofija Jonynienė 
jau 20 metų vadovauja Brighton 
Parko Lituanistinei mokyklai. 
Ta mokykla turi kasdieną lietu
viškas pamokas reguliarių pa
rapijinės mokyklos pamokų me
tu. šią retą aplinkybę apylinkės 
vaikai gali tinkamai išnaudoti. :

— Juozas Ulevičius, Oak Fo
rest, UI., paskutines vasaros die
nas praleido Lake Wavasi, Indi- 
janos valstijoje, kur turi įsigi
jęs nuosavybę.

— Saulė Jautokaitė laisvalai
kiu padeda -prof. 'J. Žilevičiui 
tvarkyti Muzikologijos archyvą 
ir bendradarbiauja lietuviškoje 
spaudoje, rašydama įvairiais 
meno klausimais.

— Albinas Kurkulis, investa
vimų patarėjas, rugsėjo 18 d.' 
7:30 vai. Vyčių salėje skaitys 
paskaitą apie investavimo gali
mybes dabartinėje akcijų rin
koje. Ruošia KSA Čikagos aps. 
valdyba. 'Įėjimas laisvas ir be
mokamas.

Tautkevičiūtė ir Algirdas Pesys 
atliks meninę programą Detroito RICHMOND AUTO SERVICE 
Lietuvių Organizacijų Centro 2934 West 63rd St. 
ruošiamam Lietuvos Steigiamo- Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
jo Seimo 50 m. minėjime, kuris!
bus rugsėjo 20 d. 12:30 vai. ~ ~~~
tuvių namuose. * pilkite jav taupymo bonus


