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rių prašymas suteikti politinės 
prieglaudos teises buvo patenkin-

Lietingas.
Saulė teka 6:17, leidžiasi 4:51

valstybė priimta j 
Tautas.

prof. Leary tuojau išsiskrausty 
ti iš Libano,

Klausimas buvo svarstomas auk
štesnėje turkų teismo instanci
joje, bet tremtinių teisės nepa
keistos. Valstybės Departamen
to pareigūnai nemano, kad Tur-

skrido į Chicago, sėdo į kitą lėk
tuvą ir pasileido j vakarus Įvai
riais biznio reikalais.

— Indijos -premjerė Indira 
Gandhi patarė Amerikai atšauk
ti visas karo jėgas iš Vietna
mo, o vėliau siekti taikos. Ji pra
našauja, kad taikos nebus, kol 
Amerikos karo, jėgos bus Viet
name. Panašią propagandą jau 
kelintas metas varo š. Vietna
mo komunistai.

TAIPEI, Formoza. — Chiang 
Kai-Shek, Nacionalistinės Kini
jos prezidento 84 metų amžiaus 
sukakties proga, buvo pagamin
ta vienas milijonas ženklelių su 
prezidento atvaizdu. Visi tie 
ženkleliai lėktuvais buvo nuga
benti Į komunistinę Kiniją ir ten 
išbatstyti.

KAIRAS. — Indijos premje
rė Indira Gandhi, grįždama iš 
New Yorko (ji ten dalyvavo 25 
metų Jungtinių Tautų sukakties 
minėjime), sustojo Kaire ir kon- 
feravo su naujai išrinktu Egip
to prezidentu Anwar Sadat.

ja Kalifornijos
(San Diego), ir Louis Eugene 
Neel, Grenoble universiteto pro
fesorius. Profesorius Luis F. 
Leloir, gimęs Paryžiuje, bet-da
bar gyvenąs Buenos Aires, Ar
gentinoje, laimėjo premiją už 
pasižymėjimą chemijos mokslo 
srityje.

♦ Rochester, N. Y., mieste 
nežinomi asmenys išsprogdino 
vieną gražiausių žydų sinagogų. 
Policija atidžiai seka jaunuolių 
grupes, kurios galėtų tokiais ar
domais darbais užsiimti.

BUENOS AIRES. — Genero
las Rene JSchneider, Čilės armi
jos vyriausias vadas, mirė sek
madienį nuo atentato metu pa
darytų žaizdų. JĮ kėsinosi nu
žudyti kraštutiniai dešinieji, ku
rie tikėjosi sulaikyti preziden
to rinkimus.

Policija jau paskelbė, jog aten
tatui vadovavo Į atsargą išėjęs 
generolas Roberto Viaux Ma- 
rambia. Jis netrukus būsiąs su
imtas. Ieškomi ir kiti sąmoks
lininkai, kurie planavo gen. 
Schneiderio nužudymą. Kai ku
rie jų esą pabėgę Į užsienį. Či
lės valdžia reikalauja juos iš
duoti.

Library of Congress ur. 
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benamus sovietų sunkvežimius, 
kad nebūtų kartu gabenama ir 
amunicija.

Kaip drovią merginą nežavi 
arogantiškas kavalierius, taip 
Ankara nelabai tėra susižavėju
si Maskvos pabrėžiamu draugiš
kumu. Isrnef Inonu, vienas iš 
pasižymėjusių senųjų Turkijos 
diplomatų, kartą pareiškė, jog 
didelį gyvulį pasiguldyti Į lovą 
nelabai derą, juo labiau, jei tas 
gyvulys yra meška, kuri naktį 
apsiversdama “gali jus sutriuš- 
kinti”.

Taip, Įsileisti Sovietišką mešką 
į lovą nėra labai saugu. Tai pa
tyrė ne vienas kraštas. Tai žino 
ir Turkija.

Dr. J. K. VALIŪNAS

-" Tuoj pasipylMSsovietų pilie
čių” . telegramos Turki j os diplo
matams Rusijoje, kad lėktuvo 
gribikai nedelsiant būtų išduoti. 
Sovietų ambasada Ankaroje ir
gi pradėjo daryti spaudimą, pa
reikšdama, jog lėktuvo grobikų 
neišdavimas gali pakenkti drau
giškiems santykiams.

Kai kurie vafdžios pareigūnai 
gal ir būtų linkę “dėl šventos ra
mybės” lietuvius išduoti, bet ir 
jie negali nesiskaityti su turkų 
teismais, kurie yra griežtai ne
priklausomi ir kurių sprendi
mas yra privalomas.

Be to, turkai pasižymi savo 
nepriklausomybe, kurią, reika
lui esan, pabrėžia. Sakysime, 
Turkijos keliais pagal susitari
mą sovietai gali gabenti sunkve
žimius arabams. Tačiau turkų 
užsienio reikalų ministeris rado 
reikalinga pažymėti, jog turkai 
pasilaiko sau teisę patikrinti ga-

Studentai pasmerkė 
politines bylas

BELGRADAS, Jugoslavija. — 
Belgrado universiteto studentai 
pasmerkė politines bylas ir įkal- 
tinimą vieno studento, kuris 
spalio 20 d. paskelbė bado strei
ką. Tas studentas yra 24 metų 
Vladimir Mi j ano vic, nuteistas 
20 mėnesių kalėjimo už plati
nimą “priešvalstybinės propa
gandos”.

Apie 500 studentų išklausė 
pranešimą apie Mijanovičio by
lą. Pasmerkdami tą bylą, jie at
virai pasisakė už tai, kad būtų 
suteikta daugiau laisvės, susi
jusios su valdžios kritikavimu.

Baigiamas statyti erdvėlaivis, kurio tikslas bus surankioti dabar be jokio tikslo erdvėje skriejančius Įvairius sate
litus. Aplinkui žemę Įvairiomis orbitomis dabar skrieja įvairios mašinos arba jų dalys. Amerikiečiai bandys tas 
dalis “surankioti”, kad jos nekliudytų naujiems erdvėlaiviams. Ką pajėgs, tai sugrąžins Į Žemę, o ko nepajėgs, 

tai pasuks į Žemės atmosferą, kad sudegtų. ' • ' • ’ -

Samuelson laimėjo 
Nobelio premiją

• STOCKHOLMAS: — 1970 me
tų Nobelio premiją už pasižymė
jimą ekonomijos mokslo srityje 
laimėjo amerikietis, profesorius 
Paul A. Samuelson iš Massachu- 
ssetts technologijos instituto.

Karališka mokslų akademija, 
paskirdama premiją, pažymėjo, 
kad prof. Samuelsono nuopelnai 
yra susieti su sukūrimu statis
tinės ir dinamiškos teorijos, ku
ri esanti labai svarbi ekonomi
jos mokslui.

Premija už sukūrimą naujos 
teorijos ekonomijos moksle pir
mą kartą buvo paskirta pernai. 
Tad profesoriui Samuelson ten
ka antra tos rūšies Nobelio pre
mija, kuri siekia §80,000.

šiais metais Nobelio premiją, 
be Samuelsono, laimėjo dar šie 
amerikiečiai: Norman Ernest 
Borland, “žaliosios revoliucijos” 
puoselėtojas, ir biochemikas Ju
lius Axelrod (už.mediciną).

.Kiek žinoma, ekonomijos pre
mijai buvo nominuota net 50 
kandidatų. Tarp jų buvęs ir Chi- 
cagos universiteto procesorius 
Milton Friedman bei profesorius 
Vasilij Kantorovich, sovietų 
ekonomistas ir matematikas.''

Surengto j e spaudos • konferen
cijoj e prof. Samuelson kritika
vo prezidento Nixono ekonomi
nę politiką, pareikšdamas, kad 
ji sulaikanti krašto ekonominį 
augimą ir didinanti nedarbą. Jei 
ir toliau toji politika nebūsian
ti pakeista, tai. esą, galima lauk
ti dar didesnio nedarbo padidė
jimo.Pavojus, gyvybei

LONDONAS
lip, karalienės Elzbietos II vy
ras, pirmadienį pareiškė, kad 
“neprisotinamas technologinis 
baisūnas” naikina gyvybės ko
kybę žemėje. Tam pavojui su
laikyti, pareiškė jis, yra reika
linga tarptautinė kontrolė.

Princas, kuris jau dešimt me
tų veda kovą prieš aplinkos ter
šimą, pareiškė apgailestavimą, 
kad iki šiol per mažai'tebuvo 
kreipiama dėmesio į tą “techno
loginį baisūną”. .

vo atvažiavusios kelios jaunos 
amerikietės, bet ir joms liepia 
tuojau išvažiuoti.

Prof. Leary nežino, kur jam 
toliau važiuoti. Libanas įsakė 
grįžti iš kur yra atvažiavęs, bet 
Alžirijon jis nebenori grįžti. Al- 
žirijos valdžia nenori prasidėti 
su tokiais žmonėmis, kurie nar
kotikus siūlo kitiems.

♦ Sovietų erdvėlaivis apskri
do aplinkui Mėnulį, nutraukė 
daug fotografijų, grįžta į žemę 
ir nusileis Indijos vandenyne. So
vietų laivai laukia keliose vie
tose, nes jie tikrai nežino, kur 
erdvėlaivis gali nusileisti.

♦ Sovietų valdžia praneša, 
kad netrukus prasidės elektro
ninių ginklų manievrai Midway 
salos apylinkėse. Jie pataria ki
tiems laivams tuose vandenyse 
neplaukioti.

pabėgėlio-, teisių to lėktuvo grobikams, lietuviams, Pranui Bra
žinskui ir jo sūnui Algirdui.

Sovietų elgesys, sako Friend- 
: ly, primeną arogantišką kavalie
rių irimai drovią,'bet įdomią

; merginą. Kaip toks kavalierius 
savo arogantiškumu gali visą 
reikalą pagadinti (atseit, mer
giną atstumti), taip gali atsi
tikti su Maskvos meilikavimosi. 
politika Turkijos atžvilgiu, — 
su ta politika, kuri iki šiol bu
vo naudinga abiem partneriams.

Sovietų Rusijos teikiamos pa
skolos, kurios jau pasiekė §390,- 
000,000, padėjo Turkijai, įreng
ti naftos rafinavimo įmonę, aliu
minio didelį fabriką ir didžiausią 
plieno liejyklą. Santykiai buvo

Rusai skundžiasi per paskutinius 3 metus 
JAV lėktuvai 10 karty įskrido į ju žemes.

LONDONAS. — Didysis Amerikos lėktuvas Boeing 747, iš 
Los Angeles be sustojimo laimingai pasiekęs Londoną, užsidegė, 
kai nusileido ir pradėjo riedėti prie uosto.

NAUJIKUOS
■ Diubr
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Lėktuvas visą ląiką gražiai ir 
ramiai nešė keleivius, bet pa
skutinę minutę keleiviai turėjo 
paskubomis' Šliaužti iš lėktuvo.

Lėktuvui laimingai nutūpus, 
užsidegė vienas motoras.

Atvykusieji ugniagesiai labai 
greitai užgesino gaisrą, bet mil
žiniškam lėktuvui vis dėlto pa
daryti dideli nuostoliai.

Sovietų valdžia protestuoja
MASKVA, Rusija. — Sovietų 

valdžia šiandien įteikė JAV la
bai griežtą notą dėl sovietų erd
vės- pažeidimų. Rusai tvirtina, 
kad paskutiniais 3 metais JAV 
lėktuvai dešimt kartų buvo įskri- 
dę į sovietų teritorijos erdvę.

Praeitos savaitės pabaigoj e ne
didelis Amerikos karo lėktuvas 
įskrido į sovietinę Armėniją, 
Iki šio meto rusai neleido ameri
kiečiams pasimatyti su Lonina- 
kąne laikomais Amerikos gene
rolais, bet šiandien du Ameri
kos konsulato tarnautojai jau pa
simatę su gen. Scherrer ir Mc- 
Quarrie. Savo notoj e,rusai nie
ko nesako, kada jie leis Armė
nijoje laikomiems .-|rehėi»1aiųs 
išvažiuoti.' ' A V

■ į-'-z ...

Rusai gerai apginklavo Egiptą
NEW YORK, N. Y, 

užsienio ministras Riad labai 
smarkiai kaltino JAV dėl nuta
rimo duoti Izraeliui dar 200 tan
kų;. Egiptiečiai yra įsitikinę, 
kad šitoks Izraelio sustiprinimas 
padrąsins juos dar kartą pulti 
Egiptą.

Tuo tarpu Izraelio gen. Aah- 
ron Jariv tvirtina, kad rusai la
bai gerai apginklavo egiptiečius. 
Niekur pasaulyje nėra kitos taip 
stipriai fortifikuotos vietos, kaip* 
Suezo pakraštyje. mui. Rusai jau ne vieną kartą 

Vyriausybė yra^ancĮė spausti turkus, bet jie 
karo stovyje su Izraeliu, kraštas ■ kiekvieną kartą moka rusams 
turi pakankamai bėdų. Vyriau-1 pasakyti'ne, ir pajėgia nenusi- 
sybė nenori imigrantų, kad ir
su profesoriaus titulu, kurie var- ______________________

Turkijos policininkai veda Praną Bražinską | apygardos teismo 
posėdį. Turką i, norėdami apsaugoti Bražinskus nuo užpuoli kyz 
užkabino jiems barzdas ir ūsus. Turkai žino, kad sovietų valdžios 
slapti agentai nužudė ne vieną pabėgėlį, fs Prancūzijos rusai 
pagrobė kelis caro generolus, nugabeno juos Rusijon ir nužudė. 
Turkų policininkas laiko rankoje durklą. Jis yra pasiruožąs pul
ti kiekvieną, kuris bandytų sužaloti teisman vedamą Bražinską.

Sostinėje vyrauja įsitikinimas, kad Bražinskai 
nebus išduoti rusams, nežiūrint į spaudimą

CHICAGO, Illinois. — Lietuvos respublikos atstovas Juozas 
Rajeckas, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas inž. Eugenijus 
Bartkus ir Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas 
Dr. Kęstutis Valiūnas pirmadienio popietę buvo Valstybės Depar
tamente ir gana ilgai tarėsi įvairiais rusų pavergtos Lietuvos rei
kalais. Lietuviškų organizacijų atstovus priėmė p. J. Martin, Vals
tybės Departamente betvarkąs Lenkijos, Vengrijos ir Pabaltijo 
valstybių reikalus.

Visi trys atsakingų organiza
cijų atstovai vėliau buvo užėję 
ir į turkų ambasadą, kur gana 
ilgai kalbėjosi apie dabartinę 
Prano ir Algirdo Bražinskų tei
sinę padėtį.

Bražinskų klausimas buvo ap
tartas ir Valstybės Departamen
te. JAV nenori kištis į Turkijos 
vidaus reikalus. Turkija yra 
valdoma pagal veikiančius tur
kų Įstatymus. Turkų teismai 
pripažino Bražinskams tremti
nių teises ir leido ne tik apsigy
venti Turkijoje, bet ir išvažiuo
ti iš Turkijos, jeigu jie norėtų.

Turkų ambasados pareigūnai 
užtikrino, kad Turkijoje teismų 
sprendimai ne tik respektuoja
mi, bet visiems privalomi. Am
basadoje vyrauja įsitikinimas, 
kad Bražinskai nebus išduoti 
rusams. Sovietų valdžios argu
mentai Bražinskams išsiųsti ne
rimti. Rusai nori keršyti laisvės 
siekiantiems žmonėms.

Eugenijus Bartkus, praleidęs 
pirmadienį Washingtone, par-

BRAŽINSKŲ PABĖGIMAS ATSILIEPĖ 
J SOVIETŲ IR TURKIJOS SANTYKIUS 
Įsileisti "sovietišką.mešką" į lovą, yra pavojinga

ANKARA, Turkija. — New York Times korespondentas 
Alfred Friendly Jr. rašo iš Ankaros apie staiga pablogėjusius san
tykius .tarp Turkijos ir Sovietų Sąjungos. Priežastis: pagrobto

Nobelio laureatai
STOCKHOLMAS. — Pran

cūzas ir Švedas laimėjo Nobelio 
premiją už pasižymėjimą fizi
kos srityje, o Argentinoje gy
venančiam prancūzui teko pre
mija už pasižymėjimą chemijo
je. Fizikai, kurie laimėjo pre
miją, yra švedas Hannes Olaf 
Alven, kuris dabar profesoriau- tiek pagerėję, jog nuolat Turki- 

universitete ją lankė aukšti sovietų parei
gūnai. Leonid Brežnevas pareiš
kė savo pasitenkinimą dėl drau
giškų santykių, pagerėjimo.

Tačiau du neoficialūs vizito- 
riai, pagrobtu lėktuvu nusileidę 
Trabizon 'aerodrome, įkišo pa
galį į “draugiškumo ratus”. Tie 
vizitoriai ir įsibrovėliai, sako 
Friendly, buvo du lietuviai, ku-

Rumunijos prezidento 
priėmimas Washingtone

WASHINGTONAS. — Pre
zidentas Nixonas pirmadienį pra
leido dvi valandas su Rumunijos 
prezidentu Nicolae Ceausescu, 
kuriam pažadėjo paskatinti Ame
rikos biznierius, kad investuotų 
Rumunijoje. Nixonas pasakė 
Ceausescu, kad plečiami ekono
miniai santykiai tarp Jungtinių 
Valstybių ir Rumunijos efek
tingai prisidės prie glaudesnių 
santykių ir kitose srityse.

“Nepaisant mūsų valdžių skir
tingų sistemų, mes jaučiame 
draugiškumą ir simpatijas ru
munų tautai, mes gerbiame jos 
vyriausybės nepriklausomybę ir 
mes norime su jais drauge dirb
ti pasaulio taikos reikalui”, pa
sakė prezidentas Nixon.

Atsakydamas, Rumunijos vals
tybės gaiva pareiškė Įsitikinimą, 
kad jo pirmas vizitas JAV-bėse 
“prisidės prie bendradarbiavi
mo ir draugiškumo išsivystymo 
tarp m ūsų dvie j u tautų ir patar- 
naus.pasaulio kpoperaeijos.ir tai
kos reikalui”.
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X j spalio 23 perduoda pdreT- 
■ gas ridMįai isrihktcųam (2)

Dirbant ir stengiantis, 
galų gale pavyko

šaukti visuotinį tėvų susirin
kimą. Kvietimai buvo išsiųsti 
87 atvirutėm ir 21 laišku:

“Gerbiamieji ’ Mūsų vaikai, 
pradėję organizuoti skautų bū- 

.rius šiame mieste,, parodė tiek 
iniciatyvos, energijos bei suma
numo, jog susilaukė gyvo prita
rimo visuomenėje. Jie yra ver- 

, ti vyresniųjų paramos, todėl aš 
drįstu kreiptis Į Tamstas, kvies
dama tapti skautų rėmėjais. Pri
tarimo tikiuos pirmon eilėn iš 

skiltį. Kartu pateikė ir visą Tėvų, kuriems ypač turi rūpėti 
jų vaikų auklėjimas, o mes gi 
žinome, kad skautybė yra gera 
auklėjimo sistema.

Pirmas Skautų Rėmėjų susi
rinkimas įvyks š. m. spalio mėn.

skalę sueigų ir iškylų planavi
mo pavyzdžių. x

Dvi pavyzdinės skilčių šu- 
gos: viena — sesėms salė 
je, kita — broliams lauke.
Skaučių pavyzdinę sueigą pra

vedė Cleveland© “Neringos” tun
to “Aušrinės” d-vės “Šiaurės 
pašvaistės” skilties sesės: R. 
Giedraitytė, J. Ignatavičiūtė, D.

160 įgūniausiy vadovu Dainavoje —

ŽAISTI, AUGTI, STIPRĖTI
Uždaviniai ir' žaidimai masinėje 2-Įu dieny iškyloje

Spalio 10-11 d/Dainavojė, Mich., Įvyko LSŠ Vidurio Rajono

;.4;

23 d. 3 vai. p. p. Don Varno Pos
to salėje, 6816 So. Western Ave.,
Chicago, UI.

Tamstų dalyvavimas yra la
bai laukiamas, nes norėtųsi, kad 
tolimesnio veikimo gairėms nu
statyti Tėvai pareikštų savo 
nuomonę ir pageidavimus.

Reikšdama tikrą pagarbą, Ini
ciatorių vardu, Kristina Grinie
nė”. (atviruko kėpi ja, I949.X. 
9).

1919.X.22 “Draugas”, “Nau- 
ienos” ir “Margučio” radijas 
.kelbė šį pranešimą:

“Lietuvai! Jau apie 200 mū
sų vaikų Chicago mieste ir apy
linkėje yra susiorganizavę į 
skautų vienetus. Mes jau turė
jome progą susipažinti su jais 
šią vasarą per jų surengtą lau
žą Marquette Parke ir Geležin
kelių parodoje. Ar jie ne pui
kiai prezentavo mūsų tautą, ar 
neparodė sumanumo, darbštu*-
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Atlanto Rajono "Perkūno" stovykloje 

rėmėjo kaspinu apdovanotas Howard^ 
r-, Glodas.

X viA7a $Mb.tH,

ruošiamu parodą papildyti. Ne-
žinau, ką galvoja jūsų sūnus?

___  — v-r . v * TT _ •

JUOZAS ŠLAJUS

PRAMAT0MAS LIETUVIŲ
KULTŪROS CENTRAS CHICAGOJE 

Illinois Valstijos iždas šiam tikslui skirtų apie 
50.000 dolerių kiekvienais metais 
įmūsų spaudą irSekdami 1

pasikalbėję su mokytojais pa
stebime, kąd mūsų lituanisti
nėse mokyklose mokinių skai
čius mažėja, o lietuviškos spėu 

v tedos tiražas seka tuo pačiu ke
liu. Tas pastebimai-rodo, jog 
gĄ’venimo slinktyje tuo pačiu 
laipsniu ir lietuvybės išlaiky
mas nėra pastovus, o turi silp
nėjimo žymių.

Tačiau šių

spaudos bendradarbiai ir LB- 
nės rentro vaidybos nariai. 
Specialiai čia atvykęs Illinois 
State senatorius John Lanigan 
padarė pranešimą ir JAV LB-

nės centro
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vesti konkursiniu būdu, buvo la
bai gerai suplanuoti ir praėjo 
entuziastingai. Laimėjo skiltis 
,Nr. 13, surinkusi 62 taškus.

Januškytė, S. Kazėnaitė ir V. 
Nasvytytė.. Sueigos tema buvo 

.44' 

draugę iš nepažįstamų sesių 
tarpo, clevelandietės vaizdžiai 
išryškino draugystės sampratą

Laužą kuris Įvyko salėje, pra
vedė v. s. V. Vijeikis. Kiekvie- 

Draugystė”. Pašikvietusios po jaas vienetas turėjo po pasirody
mą. Buvo norėta geriausią pa
sirodymą premijuoti, bet nepa- 

__ ____ __________  ___ vyko, nes paklausta jauna “Auš- 
gyvenime ir jaunuolių sambū- ros Vartų” sesė R. Mingėlaitė

•mai patikę.
10 vai. vakaro vėl 16 skilčių

Draugystė — tai auk- atsakiusi, kad jai visi pasirody-

mo bei susiklausymo? Ar jie ne
daro mums, garbės ? Ar ne lai
kas jau ir vyresniesiems ateiti 
jiems Į talką? Ar mes galime 
likti pašaliniais . žiūrovais ten, 
kur vyksta didelis auklėjimo 
darbas? Skautai grūdina savo 
būdą darbe, ugdo meilę gamtai, 
nuo kurios tolsta didmiesčio žmo
gus. Jie ruošiasi gyvenimui šū
kiu “Meilė Dievui, Tėvynei jr 
Artimui!”

Tapkime jų rėmėjais, padėki
me jiems'likti ištikimais gimta
jam kraštui ir vertingiems tai

Ar jie ką paruošė, nežinau. Jei
gu rytoj su Jumis nesusitiktume

nės metams praėjus, naujai val
dybai buvo perduota $14.75.

Pirmojo Skautų Tėvų Komi-
teto pastangų laikotarpis, ku

nešviesėjančių
prošvaisčių eigoje gana džiugi
žinia lietuviams išryškėjo spa- 
T- — t rw> *■ • z « - _lio 9 d. Tos dienos vakare Mar
gučio studijon buvo sukviesti

ku! Br. Nainiui įteikė rezoliu
ciją Nr. 250, kuri gegužės mėn. 
29 d. Illinois senate buvo vien
balsiai priimta.

Paminėtą rezoliuciją Illinois'Į 
senate iškėlė senatorius J. La
nigan ir ten Įnešė ją drauge su 
senatorium J. Krasowski.

Rezoliucijoj tarp kita ko sa-
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jas ir geras jaunimo auklėtojas.
Žiūrint iš laiko perspektyvos 

nuotolio, šiandien man atrodo, 
kad a. a. kun. J. Liubšys gal 
tada pergreitai reagavo. Galė
jo rasti koki nors paaiškinimą, 
nurodymą. Nebūtų sukėlęs to 
triukšmo ir mums nebūtu reikė- 
ję'tų bausmių patirti. Matome, 
kad Vokietijos dvasininkai to 
paklausėjo nepasmerkė ir rado 
vienokį ar kitokį paaiškinimą. 
Tas Įvykis rodo, kad ir prieš 50 
m. jaunimas domėjosi kos
miniu pasauliu. Jaunystės die
nose patirti Įvykiai žmogų lydi

per visą gyvenimą. Paklauri-
mai liko neatsakyti.

J. Jurevičius

• Kiekviename moksle yra 
kiek tiesos, kiek jame matema
tikos. Emanuelis Kantas

• Kiekviena pradžia — sunki. 
Tai visų mokslų tiesa.

K. Marksas

• Mokslas niekada neišspren
džia nei vienos problemos, nesu
darydamas dešimt kitų proble
mų. Bernardas Shaw

■'7- '

1I
i

Margutyje, tai paskambinsiu 
Jums sekmadienį iš ryto Į namu.s 
Jus gerbianti O. Z—_ 
(1949.X.14, Cicero)”.

Be abejo, kiekviena pradžia 
yra’ maža.;

Labai kukliai organizavosi ir 
šis,’ pirmasis, pokario Skau
tams Remti Tėvų Komitetas.

riam vadovavo 1949.X23 visuo
tinio susirinkimo išrinkti: pirm. 

Zailskienė K. Grinienė, sėkr. E. Baltrušy-
>tė, ižd; J. Bliūdžius, baigėsi, 1951 
metais, tai. yra apie pusantrų 
metų po darbo pradžios. Iždi
ninkas p. X Bliūdziūs apie tai

pirmasis; pokario Skau-

štai kelių išlaidų užrašai:
“IX.27. Hektbgrafas (atviru

kų spausdinimui) 3.37, X.20.

pranėsė pirm. K- Grinienei:
1 7 . _ - • •

21 Lietuvių Auditorijos salėje
‘’Didžiai Gerb. Ponia, sausio

Skautų Tėvų Rėmėjų susirinki-
mas išrinko naują valdybą. Pra
šau sušaukti v-bos posėdi, arba

inus ų radijo ir LTV vedėjai,
koma, kad lojalūs Lietuvos sū
nūs ir dukros šiam kraštui yra

Pokalbio su sen. John J. Lanigan dalyviai.
. ___ —-------------- ——-——''—'—— _________ ___________  - -- - i' i

Iš kairės P- Petrulis, J. Šlajus, J. Janušaitis, adv. P. Žumbakis, K.
Oksas, F. Daukus, senat. J. Lanigan, ini. V. Adamkus, inž. B. Nainys ir T. šlutas.

i • Nuotr. V. Noreikos

jam kraštui ir vertingiems tai gį>; ženklai 1.86;_XI.18 krau- 
šaliai, kuri mus su jais priglau-

is woven of

JKNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
. 7 — Sek pasaką, mamyte, >

Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės ’ -r 
Skrajojo po laukus...

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

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

.1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

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

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams.

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie*
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Įnešę reikšmingą įnašą, kad 
lietuvių tauta dabar neša skau
džią totalinės diktatūros ver
giją, kad prie statomos kole
gijos yra. reikšminga lietuvių 
kolonija ir t. t., senato Gene
ralinė asamblėja siūlo Chica
go State College administraci
jai ir fakultetui įsteigti čia 
“Lithuanian Studies and Cul
tural Center”.

Rezoliucija su lydraščiu pa-

sąlygas senate pravesti rezo
liuciją Lietuviui kultūros stu
dijų centrui įsteigti. Tuo la
biau, kad tokią privilegiją esą 
išsikovojusi kita grupė. Sena
torius prašė, kad lietuviai šiuo 
reikalu daugiau susidomėtų ir 
tolimesnes jo pastangas pa
remtų.

Pokalbiui vadovavo lietuviš
koje veikloje pasižymėjęs Ca-

simir Oksas ir išreiškė padėką 
senatoriui už padarytas pa
stangas lietuvių, kultūros ug 
dymo reikalu.

Inž. Br. Nainys, 
senatoriaus rezoliuciją, taip 
pat išreiškė padėką Lietuvių 
Bendruomenės vardu. Į padė
kos žodžius senat. Lanigan 
kukliai atsakė, jog tai buvęs 
Nainio sumanymas.

priėmęs iš 
rezoliuciją,

NU K ĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio.

Dail V. Simai*

I 
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Ikevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.
4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė. LAUMĖ DAUMĖ, 17 eilėraščių, kaip 

didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota,'64
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. 1Į8 psl., $1,00. ‘
6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

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

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

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. -į.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų '•— lietuviško auk-

I3

STATE OF ILLINOIS 
Seventy - sixth General Assembly 

SENATE

Senate Resolution No. 250
Offered by Senators Lanigan and Krasowski

WHEREAS, the tapestry of world history
many threads, including those representing the significant 
contributions of the Lithuanian nation; and

WHEREAS, our own great country has profited immeas
urably from the presence in our midst of loyal sons and 
daughters of Lithuania; and

■ . WHEREAS, the Lithuanian nation today lies under the 
cruel slavery of totalitarian dictatorship; and

WHEREAS, this slavery tends momentarily to dim the 
quietly burning light of Lithuanian contribution to the world 
at large; and

WHEREAS, there is a significant Lithuanian community 
in the area near Chicago State College; therefore be it

RESOLVED, BY THE SENATE OF THE SEVENTHY- 
SlXTH GENERAL ASSEMBLY OF THE STATE OF ILLINOIS, 
that we earnestly encourage the faculty and the administration

j
patvarkyti, kad esamos valdy
bos pinigus, 14.75 dolerius pas 

■'mane, perduoti nUūj ai vaidybai”.
(iš laiško, 1951.1.28).

ir ši, buvo kukli, bet ji rodo, kad 
..fe' 

kokie gražūs vaisiai dirbamoje

s. Liūtas Grinius 
(Pabaiga)

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

7. Juozas Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės^ kaip 
i - J___  ‘ * *". C3
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 71 psl. leidinys. $3100.

Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir" žemai-

siųsta Chicagos valstijos kole
gijos- prezidentui dr. Milton B. 
Bryd„. prašant sudaryti palan
kias sąlygas Lietuvių kultūros 
studijų centrui Įsteigti. Be to, 
minimam centrui išlaikyti pra
šo sudaryti sąmatą. Illinois se
natas iš valstijos iždo šiam tik
slui skirtų iki 50.000 dolerių.

r-, i*
i
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PRIEŠ 50 METŲ IR DABAR Itūvės' sąskaita 0.741
Neabejoju, kad didžiausios su

•V
dė!

Š. m. spalio mėn. 23 d. 3 vai. 
p. p. Don Varno Posto salėje, 
6816 So. Western Ave., Chica
go, HL, vyks pirmas Lietuvių 
Skautų Rėmėjų susirinkimas. 
Susirinkime tą dieną visi kam 
rūpi šis reikalas. Aptarsime or
ganizacinius klausimus ir nu
statysime gaires tolimesniam • 
veikimui. Atsiminkime, jog lie
tuvių skautų reikalas yra visų 
mūsų reikalas, todėl nepamirs-

Kaip kiekviena pradžia, taip f i‘ -I"i ♦.>

i' f ;I

i 'I

PAKLAUSIMA NEATSAKYTAšiomis pastangomis surištos iš-
feJ - : t ... .... .

pradžioje buvo sunku atspėti.
. \ * - V - "r • _ 1 - _ * M* A W ' •

i

laidos buvo, kaip paprastai, den
giama iš pačių organizatorių ki
šenės, nes Komiteto iždo knygos 
nėra (gal iždininkas ją turi?} 
Hkę. Nematyt todėl ir pajamų 
bet jų turėjo keli doleriai būti,

Kaip Drauge šį m. spalio mėn.riuose.
sas širdyje, turtas tau ir kitam;
to aukso dulkelės — tai šypsena
ir pagalba kitiems”, — skaitė išvyko s. č. Anužio ■ vadovau- 
rasinėlį sesė S. Kazėnaitė. Se
sės padarė iš popieriaus po rožy-

dirvoje.augs per dvidešimt me
tu. s. Liūtas Grinius

16 d. rašoma, Vokietijoje Įvyko
1

zakrastijono sūnus Otonas. Bu
vo geras mokinys. Pavardės ne
minėsiu, nes jo likimo nežinau. 
Tik žinau, kad buvo išvežtas Į 
Sibirą. Otono tėvai buvo reli
gingi. Augino tris sūnus ir vie
ną dukrą. Visi trys berniukai 
tarnavo mišiose. Otonas nebu
vo nei ateistas, nei bedievis. Ne
skaitydavo Jakavičiaus išleistų 
knygučių apie bedievybę. Kai 
Otono paklausėme, kodėl jis to
kį klausimą parašė, už kurį mes 
visi nukentėjome. Jis atsąkė, 
kad' girdi, žmonės kalba apie 
dangų, prašo-iš jo lietaus, bet 
niekas nepasako, kur jis; yra. Jis 
manė, kad kapelionas paaiškins. 
Kai pamatė, kad kapelionas su
pyko, todėl ir neprisipažino. El
gesys tikrai būtų buvęs suma
žintas. Galėjo būti ir blogiau. 
Mokykloje buvo didelė drausmė. 
Otonas baigė mokytojų semina
riją, buvo pavyzdingas mokyto-

j
• ?

• t.
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įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo-
katalikų suvažiarimas, kuriame 
buvo skaityta Įdomių paskaitų, 
kaip tai prof. J. Schasching pa
skaita apie besikeičiančią bažny
tinę bendruomenę besikeičian-

Įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

Reikšminga dar pastebėti, kad 
sen. J. Lanigan senate yra lėšų 
paskirstymo komisijoj.

i■jamiems naktiniams žaidimams. 
Ir šiuose žaidimuose, kurie bu
vo planingai paruošti, jaunimas

vadi j os suorganizuotas skiltininkų-ių ir paskiltininkų-iųsąskry- 
dis. ^I§fcg^s4yirainipke Rajono vadeivė ps. Irena Kerelienė, 

_______ _____v. s. Juozas Vaišnys, S. J. ir komendantas — s.
dis. . išklos fe’iršiiiinkė
dvasios vadas
Česlovas’'Anužis. Dalyvavo 162 vadovai-ės iš Chicagosir Cicero,

• z

* Rli/C^ėvėlando, Ohio, ir Detroito, Mich.
& ;

i
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Suvažiavimo tikslas buvo 
gražiai apibūdintas virsi* 
ninkės ps. Ir.' Kėrelienėš 

-sveikinimo žodyje:

tai pats svarbiau-

ku ir atvira Širdimi. Esate atei
ties didieji vadovai”.

44<

žiūrovams”

t—r“Ztę ir padovanojo nėpažįstamo- 
Buvo Įdomiai paruošti 

uždaviniai, kuriuos sprendžian
čios sesės turėjo atsakyti į Įvai
rius klausimus, deklamuoti, dai
nuoti, pašokti ir Įseenuoti. Bai
giant, buvo patiekta gyvėnimiš- 

į:’ .kurią

sioms. dalyvavo labai noriai, nejausda
mas jokio''Nuovargio ar nuobo
dulio. Po ilgos, budrios Įtam
pos paaiškėjo žaidimų rezulta-

Prof.- Vaclovo Biržiškos
SEN Ų JŲ Lt Ė TŲ V IŠ KŲ

SSen. John Lanigan prašė c. 
valdybos pirmininką Br. Nai- 
ni artimu laiku sudaryti lietu
vių komitetą, kuris paruoštų

U
'! |
r

čioj e visuomenėj arba H. Bachts 
bažnytinės bendruomenės demo
kratėjimas ir kit.

Suvažiavime dalyvavo be eili
nių klausytojų 20 vyskupų ir 
kardinolų, šiame suvažiavime pa
sisakyta ir vengta vartoti nusi-■

fof Chicago State College to consider the feasibility and desira
bility of the establishment of a Lithuanian Studies and Cultural 
Center; and be it

' FURTHER RESOLVED that, if this study reveals that 
such a program is either feasible or desirable, that this study

ir skąitojnasKNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pust 
Ahif tomai mrnkšftibše viršeliuose parduodami už} $4.00, 

o' kietuose vfršeiiubše už $6.00.'

kime— š. m. spalio mėn. 23 cL
3 vai. p. p. Don Varno Posto 
salėje?

Iniciatorių vardu Kristina Gri
nienė”.

Užsilikusios bylos nerodo, 
kiek tėvų dalyvavo šiame 

susirinkime.
Nėra nė susirinkimo protoko

lo kopijos, tačiau likę užrašai ro
do, kad buvo susirūpinta rasti

7:

i

f

planą — siūlymą dėl progra
mos ir tvarkybos paminėto LK 

Panaudojant kiekvie
nais metais gaunamas 
čia būtų galimybė įvesti tauti
nio meno, 
našias studijas.

Senatorius J. Lanigan savo 
pranešime dar pastebėjo, jog 
jis esąs užaugęs ir gyvenęs lie
tuvių rajone (Marquette par
ke) ir žinodamas apie lietuvių 
gerą kultūrinę veiklą, sudaręs

tai: vėliavą paėmė skautai vy
čiai.
Antroji diena—sekmadienis— 

atsipūsti
• šv. mišias atnašavo kun. v. s.

Ahif tomai Tmnkšftibše viršeliuose parduodžun už t $4.00, 
o’ kietuose vfršeiiubše už $6.00.’

Abi knygas gausit^ jei pinigus pjausite tokiu adresu:

NA UJ IENOS
. ten -IQ; ----

r M U V V jJUrbrvIVlvl

problema;
spfendė visos, Įsijuri^damOš į

SC-ro.
-X

kalbėjo savo pa
šnekesyje ps. G. Plačas. Jo nriin- 

C . J. . * ‘ ‘ _

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

B E D R U S K 0 S
Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.
; \ ' r t < * -

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
lėšas, dėvėjusių titulų, kaip tai “eks- 

', “eminencija”, “pra- 
“šventenybė” ir pan. 

Tai išmintingas atsikratymas 
mažareikšmių priedelių.

Pasibaigus suvažiavimui ketu
riose miesto aikštėse Įvyko vie-

T

JĮ
1
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labai gyvas diskusijas.
and accompanying recommendations be submitted to the Board. .“Skiltis — tai pats svarbiau

sias, skautiškas vienetas, kilns'

savo pareigas ir laikosi 
čia suva-

W' dirba^ir godžia•drauge?'bendrai
atlieka

Ž; ■ ■*-’— j—'*

_ «,»■ . ... ........................ .......

-74 žiavome šį -kartą- skilčių pagrin-
X dų žaisti didelį skautišką žaidi

mą.. Jūs, skiltininkai ir būsimie- 
' -7. t / ir, . - . ’ * *' T -

ji skiltininkai, įsijungiate į šį 
—žaidimą lengvu jaunatvišku juo

bendros drausmės.

tyš buvo paįvairintos skaidrė-
mis.' Teigdamas, kad mokėjimas 
vadovauti yra iš dalies Įgimtas 
ir iš dalies įgytas, ps. G. Placas 
išsamiai išdėstė įvairius būdus 

priemones, panaudodamas

ir iš dalies Įgytas, ps. G. Plačas

ir priemones, panaudodamas 
praktinius vaizdus', kuriais ga
lėtų skiltininkas ir paskiltinin-
kis pasinaudoti lavintis vado
vauti ir sėkmingai vesti savd

>■

«
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ps. I. Kereliene — iškylos viršininkė, s. Č. Anužis — komendantas*, ps. D.
Kurauskienė.

Ginto Plačo nubtr.

įr

NAVOS IŠKYLOS VADOVYBĖ SU TALKININKĖMIS

Iš kairės: v. s. kun. J. Vaišnys, SJ — dvasios vadovas, Fit Danutė Jankienė,

Kurauskienė. -v

‘Pavyzdinę sueigą broliams ve-
■ J; VaiŠnys, S. J;,f kuris savo gi
liu, turiningu žodžiu pripildė

dė Lituamcoš- brolis J. Ivanaus- 
^kas. Joje bė įdomių sueigos 
tradicijų buvo dainuojama, žai- . kiekvieno širdį pilną skaidru- 
džiamą, mokomasi būties dėsnių 
(išlikimo ir išsisaugojimo) ir 
sprendžiami skilties reikalai.

Turtinga programa po pie
tų-‘pirmo ji pagalba, lauko 
žaidimai, laužas, nakties 
•. > žaidimai.

Dr. R. Povilaitis skaitė pašne- nebuvo malonumo skirstytis, ir

mo.
Po pamaldų buvo pasigilinta 

pionierijos, žiniose, mokomasi 
.naujų mazgų, pasidalinta pra
tybų patirtimi.

Uždarymas buvo vienintelis
darbotvarkės taškas, kuriame 
visi dalyvavo nenoromis, nes

kesį “Pirmoji pagalba”. Buvo daina po dainos liejosi iš salės, 
tarytum jos užtvenktų pasirųo- 
šiusius namo važiuoti aūtobu- 
sus.-

Skaičiumi gausią iškylą, taip, 
'■ kaip gražaus dydžio stovyklą, la- 
: bai energingai tvarkė s. č. Anū

gausiai pailiustruotas diagramo
mis, pagrindinių dalykų stam- 
biais užrašais ir humoristiniais

■ dr. R. Povilaičio pavyzdžiais: • 
ko bedaryti nelaimės atveju.

Pavakary lauko žaidimus vedė
“Aušros Vartų” tunto vyr. sk.jžis, iškylos komendantas, kuris 

dar kartą Įrodė, kad skautiško- 
tunto vyf. sk. Rūta Nainytė ir - ji komanda santykyje su skau

tiškuoju paklusnumu yra rami 
ir draugiška.

Skiltininkų-ių sąskrydžio — 
iškylos dalyviai išsiskirstė su 
dėkingumu Vidurio Rajono va
dovybei. su jaunatviška šypse
na ir skautiškųjų žaidimų išgy
venimų pilna širdimi.

Ir. šerelienė

Lidija' Jadviršytė, “Kernavės”

■ “Lituaniebs” tunto — ps. Gin
taras Plačas. Visas sąskrydis 
buvo paskirstytas Į 16 skilčių. 
Kiekviena skiltis turėjo atlikti 
po 8 Įvairius uždavinius, ku
riems buvo reikalingas budru
mas, vikrumas, sumanumas, 
mazgų žinojimas, morzė ir to
pografija. žaidimai buvo pra-

fe KURSAI

JACHTŲ VADAMS

Iaruošti
Prasideda lapkričio 10

jūrų skautų skyriaus 
hūriavhno reįnisijos pastango- 

. mis, Chicagoje pradedama ant- 
roji jachtą vadų ir buriavimo

* nvkefvMVtkmii laida Pir-

t

renkantis kartą per savaitę. 
Kursus lankyti kviečiami jūrų 
budžiai, gintarės, jūrų skaučių 
vadovės iT jūrų skautų vadovai,

kiek tėvų dalyvavo šiame 1739 So. Halsted' Street
_ ________ I • 4 HfeH? ? j

Chicago 8, Illinois A
of Higher Education- for ultimate approval by the General celencija”

DĖDbS šerno gyvenmo bruožu
YRA GERIAUSIA DOVANA

tijoje vėliavas (pvz.: Kur vėlia- ; Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
vos iš Europos — Hanau buvo asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
TfAlintni 9V i'umnl-noi oiinorvTT • -f*. ■ _ J _ _ _ _  . - .

buvusių skautų vienetų Vokie-

vėliavų?), rūpintasi sudaryti ij 

nansų komisiją pasilinksmini : 
mams organizuoti lėšoms telk
ti ir t. t. Darbotvarkė buvo ši: 
“Įvadas (K. Grinienė). Palaimi-

komisijas Įstatams paruošti, f i-

nimas (kun. J. Vaišnys, SJ). 
Darbotvarkės priėmimas, kalbų j 
laiko nustatymas, prezidiumo 
rinkimai: (Pasaulio Liet. Skau
tų Są j. Garbės Pirm. K. Palčiaus- 
kas, Liet. Skaučių Seserijos Ra- - 
jono Vadeivė 0. Zailskienė, Liet. 
Skautų Brolijos Rajono Vadei
va ir Chicagos skautų tuntinin- 
kas L. Grinius, Chicagos skau
čių tūntininkė N. Grigaliūnienė V 
arba adjutante M. Bareikaitę, Z

a

jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis

1 - J * « • ' *'• •’ 5 ' —X -C— — ' •

šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą. - Dėdės Šerno gyvenimo

dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai-
Ji - " ' '•. • ■ t te ■ v te • .M -%.-r - • • • i .1* < 

galėtų' žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pą-

Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoju-
i v- ū'v5 ____-- __ - •___ L.X—“ ----- — -

šuolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla., 5 te ■

. žinojo, o naujiesiems ateiviams, .jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasako jį- 
mas dubs progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.,^ : ■

! Antanas Rūkaš, VIENIšD ŽMOGAUS GYVENIMAS,

. rikos Lietuvių Istorijos Draugiją, Chicago, 1962 m. 206 psl.,
Juozo Adomaičio^ - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame-

■ - • * fe ’ a- T «

kaina 2 doL .
GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Assembly and the Governor of the State of Illinois.
■ - * --r .- a-*.- --K.. •--"o;; . .. ..... ‘

x7 Adopted by the Senate, May 29, 1970.
U 7 Thoms M. Me Gloon
t: ; . President of the Senate

■ l* ' x

■- Edward ■ E. Fernandes
Secretary of the Senate

lituanistikos ar pa- kilnybė”,
vos kraštas, miestiečiu* kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit- ' . 'j ‘ l <

I

instruktorių kursų laida. Pir
moji laida buvo išleista praeitą 
pavasarį iš jūrų skaučių Neri
jos vietininkijos vadovių.

Šioje kursų antroje laidoje bus 
tos pačios apimties programa ir 
truks apie 15/sesijų po 2 vai.,

turį vieneto vadovybės rekomen
dacijas. Kursus ves j. v. s. Br. 
Juodelis, Buriavimo Komisijos 
pirmininkas. Kursų instrukto
riumi pakviestas sutiko būti pri
tyręs buriuotojas, dabartinis De 
Paul universiteto profesorius dr. 
Jurgis Anysas, anksčiau irgi va
dovavęs jūrų skautams.

Pirmoji kursų sesija kviečia
ma Jaunimo Centre lapkričio 10 
d. (antradienį), 8 vai. vak. No
rį lankyti prašomi registruotis 
iki lapkričio 8 d., skambinant 
Br. Juodeliui telėfff. 386-8069.

I

ANT DAINAVOS SPYGLIO EŽERO KRANTO 
t . • • - ? ■

viena grujielė iškylos prslyboso.

Tėvų atstovas). K Grinienės 
pranešimas: projektas dėl var
do, konstrukcijos schema įstatai. 
Laikinos Centro valdybos su
darymas: Įstatų projektui per
žiūrėti, narių mokesčiams rink
ti. Lokalinių vadovų ir komite
tų sudarymo reikalas. Finansi
nės Komisijos — pasilinksmini
mas sudarymas. Diskusijos. Rin
kimai: Centro ir lokalinių va
dovų. Pageidavimai”.

Likę užrašai rodo, kad šalia 
šio darbo buvo, matyt, galvoja
ma taip pat ruošti tautodailės 
parodą, bet apie ją liudija tik 
Ši* atvirutė:

“Gerbiama Ponia, Kad man 
teks tvarkyti parodos reikalus, 
sužinojau ir aš visai neseniai. 
O kadangi šiuo metu esu be ga
lo užimta garantijų medžiojimu 
žmonėms, tai jokiu būdu negaliu 
tinkamai atsiduoti parodos or
ganizavimo reikalams. Pilnai su
tinku, su Jūsų pasiūlymu dabar 
nedaryti. Jei Jums reikėtų eks
ponatų, tai galėtum jais Jūsų v

Į

Va
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ASTUONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra' išleidusios arba laiko savo- knygyne brošiūras, ir _

knygas įvairiais klausiniais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, ffiža 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

čilcagiėtė, {SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.

tinęs klastas ir melus. 95 psl. ' -7 ’ - - : - ■

C Dambriūnas, LIETUVIŠKAS AUKLĖJIMAS ŠĖ1MČJE. Būtina 
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jannavędžianis 
Tik 35 psL, bet juose daug pasakyta.. .

{SPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.
Knyga yra ypatingai naudinga tiems, kurie baigia pamiršti komunis-

kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams.

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

Edmundas Jasiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV-. Naudingos- ir Įdo-

Įdo-

mios žinios apie tą šių dienų būtinybę. 32 psL • 7 -
Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN

TOJAI. Polemika, 52 psL

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

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOlČYTOJO dAR- 
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitpnai visiems 69 psL

..Y1!*®*’ SŪDUVOS PRAEITIS1. Trumpa archeologinė ir
politiniai istorinė Suvalkijos apybraiža; 140 psl. ’ '

Šios knygos yra gera Šeimos knygynčlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba priston- 
tus piniginį orderį.

Nz\UJIENOS?
1739 So. HALSTED ST4 CHICAGO, ILL. 60608

— NAUJIENOS, CHICAGO i, ILL.—WEDNE&, OGTOBER 2S, T97O~
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Illinois va 1st. senat. J. Lenigan (kairėje) įteikia JAV LB č. v. pirm. Br. Nainiui rezoliuciją Lietuviu Kultūros
studiją centro įsteigimo reikalu, Chicago State College.

Nuotr. V. Noreikos
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga 

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

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau-UZJUUI11UU1 VU -uv 

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
—B-- ——

Į
I
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šas su publika pokalbis. Aukš
tieji bažnyčios atstovai atsakinė
jo į paklausimus. Mane sudomi
no šis paklausimas, kuris primi
nė jaunystę _ “kur yra dan
gus”? Į šį paklausimą, kaip 
Drauge rašoma, buvo kur kas 
sunkiau atsakyti. ““

šis paklausimas priminė man 
beveik prieš 50 metų laisvoje 
Lietuvoje lankytą mokyklą. Tai 
buvo Aukštaitijoje, Biržų apskr. 
Joniškėlio m. čia nuo 1919 iki 
1928. m. veikė vidurinioji mo
kykla. Berods, 1923 m. būnant 
trečioje klasėje prieš kapeliono 
pamoką ant stalo buvo padėtas 
raštelis su paklausimu — “kur 
yra dangus”? Atėjęs kapelionas 
a. a. J. Liubšys perskaitė tą 
klausimą, paraudo ir paklausė, 
kas parašė? Klasėje tyla. Mo
kiniai vienas Į kitą pasižiūri ir 
nieko nesako, nes nežinojome 
kas pertraukos metu tą pada
rė. Kapelionas gerokai Įpykęs 
pakartojo prisipažinkite, kas tą 
parašė. Tyla. Mokinių buvo 20 
Niekam neprisipažinus, kape

lionas atsivertė žurnalą ir ėmė 
šaukti pamokos atsakinėti. Dau
giausia kliuvo berniukams. Ne
mažai gavome po dvejetuką. Vi
si laukėme skambučio. Pasibai
gus pamokai, kapelionas nuėjęs 
Į ^mokytojų kambarį, pranešė 
mūsų klasės pasielgimą. Atėjo 
dir. St. Baranauskas ir mus iš
barė. Liepė prisipažinti ir atsi
prašyti kapeliono. Niekas nepri
sipažino. Už tai buvome nubaus
ti dvi valandas paliekant po pa
mokų per visą savaitę. Kiekvie
nas mokinys sugrįžęs namo pa
pasakojo šį Įvykį tėvams. Kai 
kas nuo tėvų gavome į kailį.

Iki užbaigimo keturių klasių 
neturėjome geros akies iš moky
tojų. Tik baigę ketvirtą klasę 
ir gavę atestatus paaiškėjo, kas 
tą raštelį padėjo. Pasirodė, kad

7a.- 7

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Įffinožj 6O6O84
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Raginkite savo apylinkę
aug ti - taupykite!
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druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.
Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES

■ - X I

OF $5/500. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

Taupyme Indėliai 
Apdrausti Iki $20/506,

✓ \V
NSURED

? *.- X'’* u; .'f;;
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-

10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. .
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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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THE LITHUANIAN DAILY NEWS

ALGIRDAS BUDRĖČK1Š

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

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian New* Pub. Co, Inc.
So. Haktod Stroot, Chicago, III. 60608. TelephotM HA 14100

SECOND • CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
in Chicago $20.00 per year. $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

trims mėnesiams ________ $5.00
vienam mėnesiui________ $1.75

Kanadoje:
metams________________ $20.00
pusei metų_____________ $11.00
vienam mėnesiui__________ $2.00

10 cents per copy, 10 c, on Saturday Užsieniuose:
metams ________________ $21.00
pusei metų ____________ $11.0Č
vienam mėnesiui _________ $2.50

Dienraščio kainos:
Jhicagoje ir priemiesčiuose

metams -------------------------$20.00
pusei metų ____  $11.00
trims mėnesiams ________ _ $6.00
vienam mėnesiui _________ §2,00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drove, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti • pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose:
metams----------------------- -  $18.00
pusei metų------------------- $10.00

“PANIE KOCHANKU” RADVILAS
(Tęsinys)

Baro konfederacija
Seimui dar nesibaigus, susi

darė jam priešinga konferenci
ja 1768 metais. Į slaptus susi
rinkimus Varšuvoje suėjo Sol- 
tykas, Branickis, Mničechas, 
Wesselis, ževuskiai, Mykolas 
Krasinskis su broliu vyskupu

Adomu ir Juozas Pulaskis. Kon
federacija susidarė Podolėje, 
Baro miestelyje 1768 m. vasario 
29 d. Ler-kijos-Lietuvos senai 
politinei ir tikybinei santvarkai 
ginti, kraštui iš rusų įtakos iš
vaduoti ir nuo sosto karaliui Sta
nislovui Poniatovskiui pašalin
ti.

Pirmas Lietuvoj pradėjo veik-

ti Karolis Radvilas, Radomo Volkovisko ir Slonimo apskrity
se jie kvietę žmones dėtis prie 
konferacijos. Horainas, Karolis

Blogai informuotas teisių dekanas
Visoje sovietų imperijoje lietuviams Bražinskams 

padaryta didelė išimtis. Sovietų valdžia vengia kalbėti ir 
rašyti apie tarptautinius jų pralaimėjimus arba nekultū
ringus sovietų valdžios atstovų pasielgimus. Kad paverg
ti gyventojai nepatirtų apie jų nepasisekimus, tai rusai 
trukdo užsienio radijo stotims, tomis pačiomis bangomis 
leidžia kitas žinias, muziką arba visai nesuprantamus 
garsus. To paties buvo galima laukti ir apie Bražinskų 
pabėgimą, bet taip neįvyko. Ne tik sovietų radijas, bet ir 
spauda pradėjo gana greitai kalbėti apie sovietų lėktuvo 
pagrobimą ir Prano bei Algirdo Bražinskų pabėgimą. 
Nuo rusiškos spaudos mažai atsiliko ir lietuviškoji Bra
žinskai pabėgo spalio 16 dieną, o spalio 20 dienos Vilniu
je leidžiamoje “Tiesoje”' jau buvo ne tik sovietinės ver
sijos pranešimas apie visą įvykį, bet įdėti “Pravdoje” 
pasirodę “pasipiktinimai” ir reikalavimai atiduoti abu 
Bražinskus sovietų “teismui”.

“Tiesoje” yra įdėtas me tik oficialus pranešimas apie 
lėktuvo palydovės Nadieždos Kurčenkaitės atliktus did
vyriškus darbus ir josios mirtį, bet ir prof. Prano Kūrio 
samprotavimas apie visą šį tarptautinį “nusikaltimą”. 
Pranas Kūris yra naujai iškeptas “sovietinės teisės” de- 

. kanas.: Apie tarptautinę teisę jis nusimano tiek, kiek 
rusai “teisininkai” nori, kad jis žinotų. Jeigu būtų šiuo 
klausimu rašęs kuris nors vyresnio amžiaus profesorius, 

g turėjęs progos mokykloje ii- gyvenime susidurti su tarp
tautinės teisės nuostatais, tai būtų įdomu pasiskaityti, o 
dabar Vilniaus universiteto teisių fakulteto dekanas, 
parašydamas rašinėlį “Žudikus — atsakomybėn”, tiktai 

į savo nežinojimą viešumon iškėlė. Jis rašo:
“Pagaliau, visa eilė valstybių savo baudžiamuo

siuose įstatymuose yra numačiusios “oro piratystės” 
nusikaltimo sudėtis. P. Bražinskas nusikaltimą pa
darė kriminaliniais sumetimais, o jo nusikalstama 
praeitis yra žinoma ir akivaizdi. Egzistuoja visuoti
nai pripažinta tarptautinės teisės norma, kad su
laikomi ir perduodami į nusikaltimo įvykdymo vietos 
valstybę nusikaltėliai, jei jų įvykdyti veiksmai yra 
nusikalstami abiejų valstybių įstatymų požiūriu. 
Teisingumo interesai reikalauja, kad oro piratai ir 
žudikai būtų perduoti teismui tos valstybės, kurios 
teritorijoje jie įvykdė savo nusikaltimus”. (“Tiesa”, 
1970 m. spalio 20 d., 3 psl.). 

I ■ .

Jeigu Vilniaus universiteto teisių fakulteto dekanas 
ir tarptautinės teisės “specialistas” Pranas Kūris būtų 
turėjęs tikslesnių informacijų apie Bražinsko padarytą 
“nusikaltimą”, tai jis panašiai Vilniaus “Tiesoje” nebū
tų rašęs. Dekanas kalba apie bendro pobūdžio Tokijo 
mieste ir New Yorke padarytus tarptautinius nutarimus, 
bet jis nieko nesako, kad tarp Sovietų Sąjungos ir Tur
kijos nėra jokios sutarties, liečiančios lėktuvų grobikus. 
Kelios valstybės sovietų valdžiai siūlė tokias sutartis pa
sirašyti, bet Maskva visą laiką atsisakinėjo. Rusai di
džiavosi, kad sovietų lėktuvai negrobiami. Piratai čium
pa tiktai Amerikos lėktuvus ir kreipia juos į Kubą.

Bet verta priminti, kad turkai, neturėdami jokios su
tarties su rusais dėl “oro piratų”, vis dėlto tą pačią dieną 
leido sovietų lakūnams išvažiuoti iš Trabzono ir leido ru
sams išsivežti keleivius, norėjusius grįžti į komunistų 
pavergtas teritorijas. Turkai ir lėktuvą atidavė , rusams, 
bet jie patys nenorėjo jo imti. Silpno sovietinio plieno ko
jos buvo iškraipytos, rusai bijojo, kad lėktuvas, bandy
damas pakilti, visai nesudužtų. Tuo tarpu ruąai audros 
metu paklydusio ar sovietų specialių radijo bangų suklai
dinto Amerikos lėktuvo visai nenori atiduoti. Neišlei
džia ir amerikiečių, patekusių į sovietinę' Armėniją.

Dekanas visai niekus nušneka, kai kalba apie “nusi
kaltimo vietą”. Dekanas, kartodamas sovietų versiją, 
tvirtina, kad “nusikaltimas” įvykdytas sovietų erdvėje, 
tuo tarpu aiškiai nustatyta, kad jis vyko neutralioje erd
vėje. Sovietų lėktuvas buvo Juodosios jūros erdvėje, apie 
30 mylių nuo krantų. Sava teritorija rusai gali skaityti 
tiktai 3 mylias nuo krantų. Nuskridus tris mylias, lėk
tuvas jau patenka į tarptautinę erdvę. Rusai tvirtina,' 
kad Bražinskai pareikalavo sukti į kairę už penkių mi
nučių, tuo tarpu Bražinskai tvirtina, kad jie pradėjo 
veikti 10 minučių praėjus nuo atitrūkimo nuo žemės, kai 
lėktuvas pradėjo sukti į dešinę. Rusai tikslių žinių neda
vė, todėl dekanas ir padarė netikslias išvadas.

Bet prof. Pranas Kūris labai jau nedekaniškai nu
šnekėjo apie “žinomą ir akivaizdžią” Prano Bražinsko 
“nusikalstamą praeitį”. Dekanui Kūrini ji yra tokia aiš
kį, kaip tam sovietų diplomatui, aukštesnėje teismų ins
tancijoje kaitinusiam Bražinskus būtais ir nebūtais da
lykais. Ta aiškumą aptemo, kai vienas turkų apygardos 
teismo teisėjas paklausė Bražinskus kaltinusį rusą: “Jei
gu jūs žinojote, kad teisiamasis yra toks didelis nusikal
tėlis, tai kodėl iki šio meto jūs jo neteisėte ir nebandėte?”

Sovietų diplomatas nežinojo, ką teisėjui atsakyti, o 
turkų teismas Bražinskus išteisino. Jeigu dekanui Kuriui 
reikėtų atsakyti į tą patį klausimą, tai ir jis mažiau ką 
tegalėtų pasakyti, negu pasakė specialiai į Turkiją at
siųstas sovietų diplomatas. Jo minimas “žinomas ir aki
vaizdus” nusikaltimas nebūtų toks “akivaizdus”, nes jis 
“pastebėtas” tiktai po to, kai Bražinskas turėjo drąsos 
ii' mokėjo sovietų lakūnus priversti nuskrisdinti jį į laisvę.

: konfederacijos maršalka. Po be
gėdiško 1767 m. seimo Radvilas 
pastebėjo, kad jis buvo rusų ap
gautas. Jis nutraukė santykius 
su Repninu ir išvyko į savo dva
rą Nesvydžiuje. Rusai pradėjo 
įtarinėti, kad jis palaiko ryšius 
su Baro konfederacijos maršal
ka, Mykolu Krasinskiu. Radvi
las pastebėjo, kad jis toliau ne
begali bendradarbiauti su rusais. 
Jis įstojo į sukilėlių stovyklą. Iš 
tikrųjų Baro konfederatų idė
jos sutapo su jo charakteriu: Ba
ro konfederatai kovojo už seną 
santvarką, už diduomenės pri
vilegijas, už Katalikų bažny

čios pirmenybę. Kas kuteno 
Radvilo širdį buvo faktas, kad 
konfederatai siekė nuvainikuo
ti jo seną priešą Stanislovą Po
niatovskį.

1768 m. pavasarį Radvilas ta
rėsi su Baro konfederacijos va
du Kazimieru Pulaskiu apie su
kilimo organizavimą. Liepos 
mėn. Radvilas išvyko į savo dva
rus Prūsuose, ieškodamas Frid
richo II ir Prūsų Radvilų para
mos. Bet pats Fridrichas II ty
kojo Žečpospolitos žemės. Prūsų 
Radvilai neužtarė Panie Kochan- 
ku planų. Radvilas apsilankė 
Drezdene, pagaliau pasižadėjo 
vyskupui Krasinskiui pradėti 
sukilimą Lieuvoje su savo 6000 
milicijos.

Nepriklausomai nuo Radvilo 
liepos mėn. pradėjo veikti Kau
no pataurininkis Simanas Kasa- 
kauskas. Ėmė burtis konfede
racija Kaune rugpjūčio 20 Uk
mergės bajorai sukonfederavo 
rugpiūčio 23 d. Atsirado kon
federatų būreliai Jonavoje, Aš
menoje, Upytėje.

Spalio mėn. atsirado daugiau 
konfederacijų Lietuvoje, pvz. 
Mykolas Jonas Pacas sukonfe
deravo Naugarduko bajorus. 
Bet Lietuvos konfederatams ėnaė 
nesisekti. 1768 m. rudenį visų 
konfederacijų likučiai suėjo į 
Nesvydžių pas Karolį Radvilą, 
kuris/-jau turėjo apie 5,000.sa
vo kariuomenės. Repninas pa
siuntė-rusų reguliarios kariuo
menės dalinius užimti Nesvy
džių. Spalio mėn. priėjo prie 
N esvydžiaus gen. Izmailovas 
su 700 karių. Radvilas pasida
vė be šūvio. Kunigaikštis pats, 
rusų pulk. Karr prikalbintas, 
liepė savo įgulai nuginkluoti 
konfederatus. Po to, spalio 15 
d. Lietuvos konfederatų mar
šalka Mykolas Pacas pasitrau
kė į Ukrainą. Nesvydžių pilyje, 
išvežus Radvilą į Bialą, svečia
vosi rusų generolas Totlebenas. 
Radvilų rinkiniai buvo plėšomi 
ne tik rusų, bet ir vietos gyven
tojų.

1769 m. vasarą su keliais šim
tais sukilėlių per Brastą broliai 
Pulaskiai įsiveržė į Lietuvą.

Radvilas, Pacas, Sapiehos, ne
pasitikėdami Pulaskiu, prie jų 
neprisidėjo., Tarp lietuvių ir 
lenkų vadovybių prasidėjo ko- 
virčiai. Lietuviai laikėsi sky
rium. Konfederacija Lietuvoje 
atgaivinta 1769 m. birželio 6 d. 
Pranciškui Pulaskiui vadovau
jant. Tuo tarpu Biežinskis pa- 
'siskelbė vyriausiuoju maršalka 
ir patraukė į savo pusę Lietuvos 
didžiūnus. Biežinskis, gavęs iš 
Karolio Radvilo 600 žmonių, 
ėmė savarankiškai veikti.

Rusai tuo tarpu sutraukė į 
Lietuvą didesnę kariuomenę ir 
pradėjo naikinti veikiančius su-, 
kilėlius. Liepos mėnesį rusai su
mušė Biežinskį ties Balstoge, 
kuris per Jurbarką pabėgo į Prū
sus su visa Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštijos konfederacijos 
vadovybe. Karolis Radvilas, ga
lutinai rusų akyse susikompro
mitavęs, pabėgo į Tešeną. Kon
federatams nesisekė ir Lenki
joje.

Bet pasipriešinimas rusams 
neužslopo, ir Radvilas vėl atsi
rado kovoje prieš rusus, įeida
mas į generalinę konfederatų ta
rybą — generalitetą 1770 m. pra
džioje. Saugumo sumetimais ge- 
neraliteto taryba išsikėlė į Pre- 
šovą, Vengrijoje. Pats Radvi
las išsilaikyti krašte negalėjo ir 
turėjo vėl bėgti į užsienį: į Tur
kiją, Vengriją, Saksoniją, Ba
variją, Italiją. Tuo tarpų įvy
ko pirmasis Lenkijos-Lietuvos 
padalinimas 1772 m. Radvilas 
užsienyje vedė diplomatinę ko
vą, bet jokio užtarimo niekur 
nerado. Kalbinamas nusilenkti 
imperatorei Kotrynai, Radvilas 
ilgai spyrėsi, net nenorėdamas 
priimti 2,000,000 rublių nuo
stolių atlyginimo, pareiškęs, kad 
jo dvaruose maskoliai vien puo
dų-sudaužė daugiau negu už tą 
sumą. Jš tikro vien stalo sida
bro iš Nesvyžiaus rusai buvo iš
gabenę 12 vežimų. Bet ilgainiui 
Radvilas neišlaikė, 1775 m. nu
sižemino, atsiprašydamas Kot
rynos. Antrą kartą iš jos at
gavo turtus bei dvarus. Kara
lius Stanislovas Poniatovskis 
bendradarbiavo su rusais, norė
damas gelbėti, kas dar liko. Ra- 

• vilas. susitaikė su karalium ir 
grįžo Lietuvon 1779. m., pasi
naudodamas 1778 m. amnestijos 
malonės.

Paskutinis Saksti gadynės 
atstovas

Po tremties Radvilas užsida
rė Nesvydžiuje, kur jis praleido 
sayo laiką girtuokliaudamas, 
medžiodamas ir lėbaudamas. Jis 
buvo paskutinis Saksų gadynės 
atstovas. Jo asmenybė iki mir
ties buvo apgaubta mitais. Laau-

1
dis jį pramynė “Panie Kocban- 
ku”. Lenkų ir lietuvių bajorų 
jaunoji kartą jį taip pat pramin
davo ir laikė jį krašto blogybe 
ar puskvailiu. Bet jo kvailumas 
ir grubumas nė kiek nesiskyrė 
nuo tų laikų kitų didikų. Jau
noji apsišvietusi karta jo tik 
nesuprato.

Iš prigimties turįs vidutiniš
kus gabumus'ir siaurą suprati
mą, mažai išsilavinęs jis užėmė 
Vilniaus vaivados urėdą tarp 
1768 ir 1790 m. ir pralobo vien 
dėl to, kad gimęs Radvilu. Jo 
egoizmas buvo besaikis. Prie
šininkai skundėsi, kad jo des
potizmas taip pat buvo be ribų. 
Lietuvoje jį pataikūnai vadino 
didžiuoju kunigaikščiu ar ka
raliuku. Jam patiko vaidinti ka
raliuko rolę. Jis valdė Vilniaus 
kraštą, kaip vaivada be viešo
sios opozicijos. Kiekvienas Lie
tuvoje vienaip ar kitaip priklau
sė nuo jo malonės.

Nesvydžiuje “Panie Kochan- 
ku” užlaikė savo dvarą orien- 
tališkame parodingume. Jo dva
rų kaimynai buvo šimtai bajo
rėlių, kurie, kaip klientai, ap
spito “Panie Kochanku”. šis 
draugiško temperamento puo
tautojas mėgdavo sukviesti ban
dą klientų kartu su juo pasi
džiaugti, linksmintis ir lėbauti. 
O klientai mėgdavo jo melagin
gas istorijas ir perdėtus pasigy
rimus. Jo baliukuose vyravo sau
valiavimas ir grubus lėbavimas. 
Kultūringiesiems svečiams pas 
Radvilą nebuvo '-estetinio gro
žio. Visur žibėjo prabangiška 
puikybė; pliušiniai krėslai, rė
žiančių spalvų pamušalas apden
gė neaptašytus medžio dirbi
nius. Turtai buvo perkrauti, be. 
jokio meniško suderinimo. Rad
vilas išstatydavo parodai tūks
tančius aukso ar sodabro ekspo
natų. .

Garsiajame turtų kambaryje 
buvo saugomos visokios nuosta
bos, kaip pvz. karaliaus Jono So
bieskio prie Vienos pagrobta 
turkų didžiojo vizirio palapinė. 
Ant valgomųjų stalų stovėjo 
apaštalų nuostabios statulos, 
šlifuoto sidabro, dviejų pėdų 
ūgio. Jo motinos pradėta bib
lioteka turėjo kelis tūkstančių 
knygų. 1779 m. Radvilo meno 
galerijoje buvo 984 paveikslai.

Radvilas buvo senovės didi
kų tradicijų, vadinamo sarma- 
tizmo atstovas. Jis buvo aršu
sis prancūzybių' bei karališko 
dvaro naujovių priešas. Kas pas 
jį prisistatydavo su lenkišku 
kontušu, tas galėjo tikėtis iš 
jo vaišingumo. Jis buvo karš
tas, bet ir savotiškas tėvynės 
mylėtojas. Menui paaukojo mi
lijonus. Baro konfederacijos rei
kalams jis paaukojo 10 milijo
nų auksinų.

(Bus daugiau)

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS SR.

ŽEMAIČIO TIKĖJIMAS 
XX AMŽIAUS PRADŽIOJE

i.
Kiekvienas normalus žmogus yra krikš

čionis katalikas. Tai savaime suprantama. 
Žydai negali būti katalikais, nes jie nužu
dė Dievą. Bet jų nė žmonėmis nevadina
me. Jie turi savo tikėjimą, keistą ir juo
kingą. iRusų tikėjimas yra kreivas, su 
kreivu kryžiumi. Yra dar parmazonai ir 
pagonys, girdėti pasakojant, bet nematyti 
ir nežinomi.

Toks buvo kaimiečio supratimas apie 
tikėjimus bendrai.

Kataliku žmogus pasidaro per krikštą. 
Kol nėra pakrikštytas, nėra dar pilnas 
žmogus, mažai tesiskiria nuo gyvulio.

Tai buvo jokių abejonių nekelianti tie
sa, nors tikrosios krikšto prasmės nesu
prantant ir j ją nesigilinant.

Nesigilino žmogus į tai, kas vyko baž
nyčioje krikšto melu. Jam atrodė, kad 
ir įiepridera perdaug galvoti ar teirautis. 
Reikia tik tikėti ir pasitikėti. Viskas, ką 
kunigas daro ar sako, yra gera, neginčija 
ma, šventa, tai kam ir galvą apie tai be
sukti. Žmogaus pareiga yra tik jiavadinli 
vaikui kūmus ir pakelti balių.

Kai vaikas paūgterėjo, atėjo pirmoji 
-komunija. Pareiga būtina, bet nepatogi. 

Nepatogi tuo, kad reikia pasiųsti jį kur 
nors pasimokyti katekizmo. Ir nuo gyvu

lių ganymo atitraukti, ir kitokios gaišaties 
atsiranda.

Paskui metuose kartą eiti išpažinties ir 
prie komunijos. Velykine ta pareiga vadi
nosi. Jeigu gegužės mėnesį pamatydavo 
žmogų kailiniais apsivilkusį, juokais sa
kydavo, kad jis dar nebuvo velykinės. Ne
maloni pareiga, nepageidaujama, bet iš
sisukti nuo jos negalėjo.

Rudenį ir žiemos pradžioje važinėdavo 
po parapiją kalėdininkai. Važiuodavo ku
nigas, vargonininkas ir zakrastijonas. Vi
są parapiją apvažiuodavo, kiekvieną kie
mą. Kol gaspadorius kalėdininkams grū
dus atseikėdavo, kunigas tikrindavo, ar 
vaikai ir samdytieji moka poterius ir kate
kizmą. Trumpai patikrinęs kiekvienam 
suaugusiam duodavo velykinę kortelę ati
duoti kunigui, šitaip buvo sužinoma kas 
nebuvo išpažinties. Velykinės nebuvęs- 
žmogus miręs galėjo būti nepriimtas į 
kapus.

Velykinės išsiruošdavo į bažnyčią anks
čiau. Be pusryčių išeidavo, nes prie ko
munijos eiti buvo galima tik nuo dvylik
tos nakties nieko į burną nepaėmus. “Ožius 
išvedė”, sakydavo žmonės. Parduoti juos 
išvedė.

Per gavėnią sekmadieniais jąų ankstų 
rytą prie klausyklų spūstis prasidėdavo. 
Pradžioje visi stodavo į eilę. Kai ji pailgė
davo, vėliau atėjęs nebenorėdavo prie ga
lo stoti, bandydavo kur nors į vidurį įlįsti. 
Susispausdavo tada eilėje stovintieji, kad 
jis įsiterpti negalėtų. Bet šis Įremdavo pe
tį ir visa jėga spausdavosi. Kai prie klau-^ 
syklos žmogus keisdavosi, eilė truputį pa

judėdavo; ir tas naujai atėjusysis jau galė
davo įsmukti i eilę.

Supykdavo tie, kurie anksčiau atėję 
buvo, o dabar eilės gale bestovį paliko. Jie 
imdavo įsiręžę spausti eilę. Jauni vyrai, 
jėgos daug — ir eilė nebeišlaikydavo, lan
ku išsilepkdavo ir subyrėdavo. Tada jau' 
visi atgal puldavo prie klausyklos, grūsda
vosi. .Eilė pasidarydavo trilypė ar net ke
turlypė. Tiesiog jau srovė žmonių prie 
klausyklos verždavosi. Karlais nuo didelio 
spaudimo klausykla su visu kunigu pasie
niu tolyn važiuoti pradėdavo, jeigu iš ant
ros pusės spaudimas mažesnis pasitaiky
davo. Kunigas tada atsistodavo, išbarda
vo žmones, gyvuliais išvadindavo. Trupu
tį nurimdavo, bet neilgam.

Išpažintį žmonės suprato kaipo prie
monę atbaidyti juos nuo to, kas neleidžia
ma daryti, kas vadinama nuodėme. Ge
riau nenusidėk, nes labai nemalonu bus, 
kai r,eikės paskui kunigui pasisakyti, šitas 
nemalonumas nustelbė tikrąją išpažinties 
esmę. Iš išpažinties bebuvo likusi tik baus 
mė, to nemalonumo formoje, kad reikia 
pasisakyti kunigui, kad ką nors negero esi 
padaręs. Ir palengvėjimą jausdavo žmo
gus po išpažinties, kad sunki ir nemaloni 
pareiga jau atlikta yra.

Tuojau eidavo prie komunijos. Nebu
vo papročio eiti prie komunijos nebuvus tą 
pačių dieną išpažinties.

Prie altoriaus artindavosi žmogus su 
pagarba ir net su neaiškia baime. Jausda
vo, ką^ kažkas nepaprastai didingo ten 
yra, pats Dievas, kažkur ir kažkaip, nesu

prantamai. Ir jam, žmogeliui, reikės da
bar labai arti prie Dievo būti.

Apie žemaičių kaimo žmonių daugu
mą čia rašau. Buvo ūkininkų tarpe ir to
kių, kurie kelis kartus metuose išpažinties 
ėjo, kurie daugiau suprato apie jos esmę, 
kuriuos pamaldžiais vadinti buvo galima, 
bet tokie galėjo sudary ti tik penkiolika 
procentų visos ūkininkuos. Samdytųjų 
tarpe dar mažesnis procentas pamaldžių 
tebuvo. v

Sutvirtinimo sakramentą žemaičiai va
dino dirmavone. Vyskupas dirmavodavo 
vaikus. Dirmavonę žmonės mėgo, nes pa- 
dirmavotas skaitėsi jau kaip ir į suaugu
sius pakeltas. O, be to, prie dirmavonės 
einant vyskupą^ visai iš arti pamatyti buvo 
galima.

Vyskupus retenybė buvo mažame mies
telyje. Kai jis atvažiuodavo, didelė šventė 
būdavo. Iškilmingai pasitikdavo, su baž- ' 
nyline procesija ir net su raiteliais, ir bū
riais rinkdavosi visi iš kaimų jo laukti. Ir 
žinodavo, kad bus dirmavojami vaikai, ir 
visi juos prie dirmavonės vesdavo. Tam 
sakramentui iš anksto ruoštis nereikėjo.' 
Bet ir tikrosios jo prasmės žmonės nežino-; 
jo. Mažai kas tėžinojo. Jokip baliaus nie
kas dirmavonės pfoga nekėlė. Kūmas, ku
ris per dirmavonę vaikui ant peties savo 
ranką padėdavo, nupirkdavo kokią mažą 
dovanėlę, kokį ^isliuką, ir tuo viskas pa
sibaigdavo.

Į moterystės sakramCnĮą buvo žiūrima 
kaip Į būtinybę, tokią pat kaip ir krikštas. 
Kaip be krikšto žmogus žmogumi nebuvo,

taip be šliūbo vyras su moterimi kartu gy
venti negalėjo. Tik apie 1930-sius metus 
pradėjo atsirąsti susidėjėlių kaime, var
gingesniųjų mažažemių tarpe, bet tai te
bebuvo retenybė, ir buvo žiūrima į tokius 
su panieka. Nusidėti galėjo žmogus, net ir 
vedęs moterystės prisaikąi prasikalsti, ir į 
tai nebuvo' žiūrima perdaug tragiškai, ta
čiau persiskirti. vedusiems būtų buvęs ne
girdėtas ir sunkiai Įsivaizduojamas daly
kas.

Prie mirštančio žmogaus būtinai turėjo 
būti parvežamas kunigas, nors tas žmogus 
savo gyvenime ir gerokai nuo tikėjimo at
šalęs būtų buvęs. Mirti be kunigo buvo 
laikoma nelaime. Tik kunigas galėjo pri
rengti žmogų kelionei į artą pasaulį. Į tą 
reikalą buvo žiūrima rimtai ir pagarbiai.

Sekmadienių rytais žmonės iš kaimų 
rinkdavosi į miestelį ar bažnytkaimį. Sa
kydavo, kad eina arba važiuoja į bažny
čią, tačiau bažnyčia nebūdavo pagrindinis 
tos išvykos tikslas.

Skaityldte ir platinkite
Dienrašti
“N A JI J I E N A
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OK. ANNA 8 ALIUM Ai
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINTOS 

2858 W. 63rd STREET „
Ofiso telef.: PRospect 8-322$

Rezid. teUlu WAlbrook 54076
Kasdien nuo 10 Ūki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta, 
Ugouius priima tik susitarus.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bub 
dažaL Speciali ko|crru
(Arch Sup^orH) ir L t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St-. Chicago, Iii. >0425 

Telef.: PRospect 6-5084

Rex. tek 239-4683

0H K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modkai Building). Tel. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairių at*t\xrų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Plac* 
TeL: F R on t i® r 4-1812

-------------- -- -------- ...

r»!.L: PRospect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; Tai. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiai ir sekmai ofisas uždarytas

Rezu 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

PERKRAUSTYMAl
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R.Š E R Ė N AS 
2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063
.................- - .... ....... --........— -

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

STALINIS
RADIJAS - PATEFONAS 

TIK 26 INC. PLAT. '

ALEKSAS AMBROZE

Praeitą šeštadienį Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse gražiai bu 
vo palaidotas Aleksas Ambro
se, Chicagos Lietuvių Istorijos 

tų istorinių rašinių auto-
ITU .S.

antrad,, penktadienį nuo 1—5, treč. 
ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L CIARA
2709 W. 5.1st STREET

Tolu GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—i, 7—9, antrad., penkt, 10—■4, ir-’ 

šeštai 10—2 vaL

Rėfe GI 8U873

DR. W. M. EISIN - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA ( 
6132 So. Kedzie Avo^ WA 5-2670

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1991 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—U 

'vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Te!.: HEmlock 4-2413

7159 Sb. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Aleksas Ambrose Jau seniai 
skundėsi širdimi. Jis negalė
davo sunkesnio darbo dirbti ir 
tolimesnėn kelionėn leistis. Vi 
są laiką kišenėje turėjo nitro
glicerino, kuris jam apramin
davo staigiai užėjusius skaus
mus.

Spalio 21 dienos rytą jam su 
spaudė krūtinę daug stipriau 
negu kitais kartais. Jis visas 
išprakaitavo ir negalėjo paju
dėti. Šeimininkai šaukėsi gy
dytojo, bet negalėjo prisišauk 
ti. Tada buvo paprašyta grei
toji pagalba, kuri jį paskubo
mis nugabeno Į Loretto ligoni
nę, kur jis anksčiau dvi savai
tes jau buvo praleidęs.
. Nepabuvęs nė pusvalandžio 
ligoninėje, jis mirė.

Visus laidojimo reikalus 
tvarkė ilgametis Alekso Am-

KELIONES Į LIETUVĄ ^ brose pažįstamas Povilas Rid

Ofiso falu Portsmouth 7-6000
Rehid. telef.: GArden 3-7278

Ambrosę 
susirinkusiems kelis velionio 
charakterio bruožus, o vėliau 
pakvietė visus nulydėti gerą 

votoją už Lietuvos laisvę ir 
lietuvių tautos gerbūvį į Lietu
vių Tautines kapines.

Nepaprastai didelis žmonių 
skaičius palydėjo Aleksą Am
brose į Tautines kapines. Va
žiavo apie 40 automobilių. Prie 
kapo susirinko apie pusantro 
Šimto žmonių.

Prie kapo kalbas pasakė Mi
kas Šileikis, ilgametis velionio 
draugas ir bendradarbis, ir dar 
kartą M. Gudelis.

Aleksas Ambrose palaidotas 
savame sklype, šalia 1961 me
tais mirusios jo žmonos Mari
jonos Ančiukaitės - Ambroze- 
vičienės.

Korespondentas

karinėje Floridos dalyje. Ko 
kiti neturi, o j*» turime. 
Visi apylinkių lietuviai džiau
giamės ir nuoširdžiai linkėjam 
A. Kazilioniui geriausios sėk
mės! Onutė TĖVAS IR SONUS

MARQtlETTE FUNERAL HOME 
h/ 2533 W. 71st Street 

Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

OHROIL MKH.
Prof. J. Pikūno paskaita

Detroito lietuvių kultūros vaL! 
dyba rengia paskaitą, kuri įvyks 
š. m. lapkričio l d„ tai yra, šjf 
sekmadienį lietuvių namuose, 
Tilman 3009 gatvėje; 12 vai. Pa
skaitą skaitys prof. J. Pikūnas, 
Detroito univėrsiteto eksperi
mentinės psichologijai katedros 
vedėjas, mokslinių straipsnhj 3 
psichologijos mokslo autorius. Į

Kadangi čia, Amerikoje, inkš- j 
Šoriškoji ir judaizmo moralė 
griaunama iŠ pagrindų ir i»ri-j 
ma ar siūloma pornografija kaip > 
vaistas nuo iškrypimų, tai pro- f 
fesoriaus paskaita itin svarbu 
Klubo valdyba kviečia gausiai 
dalyvauti ir išgirsti moksEnin- 
ko-psichologo svarų žod^ & M.,

2533
Telef.: ą

1410 So.

LEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NAUJOJI ŠERMENINĖ
De Young - Vroegh Funeral

Heme
East 162nd Street

South Holland, Illinois

ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
Leonard Funeral Home 
10821 S. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Florida
Kai vasaros karščiai kankino, 

tai nesinorėjo trankytis, bet da
bar karščiams kiek atslūgus, no
risi miestiečius aplankyti. Ap
lankėme savo mielą draugę Joa
ną Čepulienę su švogeriu Miku 
Čepulių, kuriuodu tik prieš me
tus laiko atsikėlė gyventi iš Wis- 
konsino. Joana jau daug metų 
kankinama kojų skausmų, net 
pora kartų operuota, bet be pa
sekmių. Skausmai vis progre
suoja, net priversta naudotis 
ratukais. Joana laiminga, kad 
turi sąžiningą privatų daktarą, 
brolį Miką, kuris globoja savo 
seselę.

Kaip dabar madoje, atostogos 
visuose Amerikos kontinentuo
se, taip ir pas mus Floridoje, 
žmonės gyveną provincijoj, va
žiuoja į miestus nors keliom die
nom ar savaitėm, kad tik išva
žiuoti kur. Ir aš neatsilikdami 
nuo kitų moderniųjų atostogi- 
ninkų, keletui dienų nusitariau 
gerai pailsėti, sveikatą pataisy
ti ir sūrame; jūros vandenyne 
St. Petersburg Beach pasimab- 
dyti. Aš jokių Įspūdžių nema
čiau ir nenorėjau matyti. Buvo 
noras gerai tokiame vandenyne 
būti nuo galvos ligi kojų. Po šių 
kelėtos dienų atostogų pasiju
tau kaip naujai užgimusi.

švento Petro miestas tiek pa
daugėjo lietuviais — kur tik iš
eini, visur išgirsti'Tietuvių kal
bą. Ten jau yra daug prekybi
ninkų. Vienas svarbiausias tai 
yra lietuviškos duonutės kepė
jas, geras meistras Antanas. Ka
zilionis, buvęs čikagietis. Anta
no duonos kepykla lengvai su
randama 2425 9th Street North 
St. Petersburg, Fla. A; Kazilio
nis prikepa ne vien ruginę juodą 
duonelę, bet kepa ragaišius, la- 
šiniuočius ir visokius sausai
nius. A. Kazilionis aprūpina ne 
tik vietinius. Lietuviai jį suran
da ir iš tolimesnių miestų. Mes 
iš Tampos, iš Lietuvių Kaime
lio, kurie nuvažiuojame į Ka- 
zfliorio kepyklą, visuomet par
vežame visiems kaimelio gyven
tojams net po keletą duonučių.

Mes visi didžiuojamės, kad
priminė Kazilionis sumušė rekordą Va-

VILNIEČIŲ ŽINIAI ' 

m. lapkričio mėn. i dieną,

Marijonų koplyčioje, 4545 West 
63 St. bus atnašaujamos šv. Mi
šios už mirusius Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjungos narius. Po 
pamaldų organizuotai bus 
komi mirusių narių kapai Lie
tuvių šv. Kazimiero ir Lietuvių 
Tautinėse kapinėse. Visi nariai 
prašomi skaitlingai dalyvauti.

šermenims vietos kitose Chicagos dalyse ir prie- 
miestuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktj.

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228
. i .<1 i* -I

Džiova ir kumelės pienas
Ettenheimo sanatorijoje, pie 

tų Vokietijoje kir. Edmund 
Kleij patikėjo žmonių pasako
mis, kad kumelės pienas turi 
gydomosios galios . Tuo pienu 
jis pradėjo gydyti džiova ser
gančius žmones.

Pasirodo, kad kumelės pie
nas savo sudėtyje turi laktozės 
(pieno' cukraus} į kuri daro |j 
panašų j žmogiškąjį pieną, 
yartojtoi’t tą pieną, susidaro 
pafenMbs' sąlygos gaminti bąl- 
tūošiliš kraujo rutuliūlcuš, tilo 
pačiu padudiniht. pajėgumą at‘ 
^įspirti džovaiL
i Kumelės, pienas . turi labai 
didelį kiekį vi’tąMno,. Č (dvi
gubai daugiau kaip žmogiška
sis pienas ir keturis kartūs dau
giau kaip karvės pienas), bet 
lūažiau fosforo, kalbijaus ir 
kalfd. , ,•

Suvartoję po 135 litrus ku
melės pieno,, maždaug po litrą 
į dieną, 13%, ligonių . pasiekė 
to, kad jų plaučių žaizdos už
sitraukė, 31% ligonių žaizdos 
sumažėjo ir beveik visi ligo
niai pakėlė svori. Daugumas 
jų sirgo džiova bent po 10 me- 
tŲ’ n -t J)- vi'

Toks natūralus gydymas da
rosi ypač įdomūs dėl to, kad 
džiovos bacilos' ima’ “gudrauti” 
ir rodyti atsparum^ vaistams!

kas. Velionis buvo pašarvotas 
Ridiko koplyčioje. •

Penktadieni, sp. 23 d.-vaka
rą, Ridiko koplyčioje buvo 
suruoštas atsisveikinimas su 
velioniu. Atėjo artimesnieji 
velionio draugai, kartu sp juo 
dirbusieji nuo šio šimtmečio 
pradžios. Atėjo ir giminės. M. 
Gudelis papasakojo trumpą 
Alekso, Ambrose gyvenimo ke
lią ir jb vėsta darbą kovoje už 
lietuvių’ tautos laisvę, knygų 
ir laikraščių, platinimo srityje, 
o vėliau ir Chicagos lietuvių is
torijos rašymo metu.

Aleksas Ambrose buvo išti
kimas Naujienų draugaą nuo 
pirmo dienraščio numerio iki 
paskutinių dienų. Pirmais 
metais jis rinko dienraščiui 
prenumeratas, kelis mėnesius 
dirbo spaustuvėje, o paskuti
niu dešimtmečiu buvo Naujie
nų bendrovės direktorius. Vi
są saw turtą jis paliko Nau
jienoms.
■ šeštadienio rytą prisirinko 
pilna Ridiko šermeninė. Ly
giai 10 vai. ryto Genovaitė Gied 
raitienė pagiedojo laidotuvių 
giesmes ir pagrojo laidotuvių 
maršus. M. Gudelis

.Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 

iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtu 
pigesnė.

Vladas Rasčiaūskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje Įstaigoje dabar dir- 
.ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckiėnė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Tai. ofisą: PR 8-7773; rex.: PR 64732*Lietuvos savo gūrinęs, teija“

DR. A MACIŪNAS
C H 1 R U R G A S
Priima tik susitarus. S '

Valandos: pirmad., ketvirtad.,’.:5-
■ antrai 24. >

' Ofiso toLi HE 4-1818 arba RE 7-970© 
Razidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

_ VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71 st STREET 

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

dienį hūd 9 iki 12 viL
.. ,jirečia<Eeniąis uždarytai .«

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 7Tst St. — Tel. 737-5149- 
Tikrina akis. Pritaiką akinius ir 

“contact lensęs”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS •
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd ST.

VaL: antrad.. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso taiefa 776-2880
Naulac rex- telef.: 448-5545

<•» fe L i ' l • £3

(PUTRAMĖNT AS)
Linksmumu liūdesio raianduj 
•gražiausios gėlės ii. vamtkai, ant k 

papuošimai u sezonines 
kapams gėlė®

ROY R. PETRO (PUTRAMENTĄs

5525 So. Karlam Ava. — SSė-llž’

EUDEIKIS
JSTAIG4

Laidotuviy direktoriai:

GERALDAS F. DAIMIDDOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 Šo. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

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

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

uždaryta.
ReL tekt WA 5-3099

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

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-083*
1 . - — •

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8 -1223
Dr. V. Tauras išvyko atostogų 

. . . iki XL 2 d. 
Ligoniai gali kreiptis pas 

Dr. P. Strimaiti.

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

DR. V. P. TUMASONIS
C‘H I R U R G A S j 

2454 WEST 71st STREET
Ofiso telof.: HEmlock 4-2123
Rezid. telef4 Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 Jei neatsiliepi., tai telef GT 8-619S

NOV. 28

Air All the Way 

30-Ib. Limit

* Paskutine data kalėdiniams- siunti
niams j užsienius slysti yra lapkričio 
28 d., jei jie siunčiami oro pastų. Vė
liau issiuntus, paštas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku

N H
SKAITYK "NAUJIENAS." - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Peter kromel (kromelis)
Gyveno Pinellas Park, Floridoje, 

anksčiau gyveno Chicagoje

Mirė 1970 m. spalio 24 dieną, 8:00 vaL vakaro. Gimęs Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: žmona Stella, pagal tėvus Shaputis, sūnūs __

Peter P. Kromel, žmona Fern Marie, Frank Kromelis, žmona Stepha
nie. duktė Ann Chipps. podukra Stella Daraska, posūnis John Zay, 
jo žmona Mary, 11 anūkų, 8 proanūkai.

Rūbas pašarvotas Eudėikio koplyčioje, 4605 So. Hermitage 
Avenue.

Ketvirtadieni, spalio mėn. 29 dieną 9:00 vaL ryto bus lydimas iš 
koplyčios į šv. Kryžaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas" Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Peter Kromel giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, duktė, podukra, posūnis, 

anūkai ir proanūkai.

Laidotuvių Direktoriai Gaidas - Dimid, TeL YA 7-1741.

Trylika toną bonkų
LA GRANGE, Iii. — Aplin

kos svarinimo komiteto suor
ganizuota tuščių bonkų rinklia
va baigėsi .praeitą sekmadienj. 
Surinkta 13 tonų bonkų, kurias 
Metro Glass kompanija sutirpys 
ir perlies j naujas bonkas.

Bonkų rinkime dalyvavo ber
niukai ir mergaitės skautai ir 
mokyklų mokiniai, surinkdami 
apie 51,000 tuščių bonkų, tub- 
mi prisidėdami prie aplinkos 
apŠvafinimo.

DŽENTELMENAS”

Jąunas plėšikas apiplėšė tak
si šoferį, atimdatfias iŠ jo $90. 
Kai šoferis plėšikui atidavė Vi
sus su savin! turėtuą 90 doleriu 
šis paklausė: “O kiek tau reikia 
tuo tarpu išsiversti?” “O, apie 
penketą dolerių”, atsakė šoferis, 
“čia tau dešimtinė”,' pasakė plė
šikas, grąžindamas jam $10 do
lerių banknotą ir “paprašė” jį 
nuvėžinti kiek toliau, kur iššo
kęs iš taksi pamojo šoferiui it 
nubėgo į tamsą.

NARIAIt
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

P. J. RIDIKAS
3354 Šo. HALSTEp STREET Phone: YĄrds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS i
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139
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HELP WANTED -r- MALE 
Darbininkų Reikia

Frank D. Savickas savo rinkiminėje būstinėje, 2621 West 71st Street, "Li
thuanians for Frank D. Savickas for Senator" su tos būstinės sekretorėmis 
iš kairės į dešinę: Albena Brazis, atstovas Frank Savickas ir Chris Seckus.

___ ^Pabėgo , 
f 1 “vyriausias vadas
1 Federaliniai ir Ulinojaus agen- 
Jtai’ tebeieško stambiausios Chi- 
Sčaigos juodukų gaujos “black- 
fctone rangerių” gaujos vyriau- 

vadeivą Jeff Fort, kurs nuo 
Rugsėjo mėn. 8 d. yra pasislėpęs 
jjr nesiteikė atvykti į tris jo teis
ėmis: dėl pasikėsinimo 1969 m. 
Jiepos 16 d. nužudyti mariną 
•Jack Turnerį; dėl pasikėsinimo 
praeitą gruodžio mėnesį nužu
dyti Willie Harris ir dėl pagel
bėjimo iš kalėjimo pabėgti pasi
kėsinusiam nužudyti policijos 
patrulį savo sėbrui Ronald Da-

į į -.

•ftew

TRUCK MECHANICS
(Journeymen)

For nights 4:00 P. M. to 12:30 A. M
All Company benefits.

DODGE TRUCKS, INC.
815 West Pershing Road -
B Tel.: 927-4049

Ask for BOB

HELP WANTED — MALE
Darblnlnky Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
. Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED —’ FEMALE 
Darbininkių Reikia .

REAL ESTATE.
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

stu-

Išprievartavo
CTA platformoj

Illinojaus universiteto 
dentė apie 11 vai. dienos metu

įrengimams 
ir pagerintai 

siste-

5 DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO 

i k Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

J. RUDIS • Tel. CL 4-1050

Už Jeff Fort užstatas buvo 
^100,000. Dabar kriminal. teis- 
anaas užstatą panaikino, $10,000| 
«

■

QUARTERLY— PAIDHIGH RATES

1

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

!• HOME INSURANCE .

INSURED
$5,000 minimum 
2 year certificate 

5%%
$1,000 minimum 
1 year certificate

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3^775 
(Currency Exchange įstaigoj) 

Pigūs automobilių draudimai.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

, ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

———■
A. &. L. INSURANCE & REALTY

.^CALIFORNIA SUPER SERVICE
• Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

. tune-ups ir t. t.
5 4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
uus. Volvus, Mercedes, Porschus ir 
Jutas užs; ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 
■S~ mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
W 2934 West 63rd St.
įTel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

Call: Frank Zapolls 
W. 95th St. 

GA 4-8654
dfiC casutdtv Conw.v*

įnešto užstato konfiskavo ir Ii-įvažiuodama Į Chicago Circle 
kušiai $90,000 sumai išieškoti pamokų buvo Morgan St. sto- 
ieško, kokį Fort turtą yrifcpali- ties platformoje vieno bandito 
kęs pabėgdamas.

Mažiau 
trafiko nelaimių

Nacionalinė saugumo taryba 
praneša, kad per praeitą rug
pjūčio mėnesį užmušimų auto
mobilių nelaimėse vieškeliuose 
buvo 6 nuošimčiais mažiau kaip 
pernai per tą patį mėnesi. Ne
laimių sumažėjimas aiškinamas 
tuo, kad padaugėjo kvalifikuo
tų vairuotojų, kad buvo pa- 
griežtintos leidimų vairuoti tai
syklės ir bausmės išgėrusiems 
vairuotojams, taip pat ačiū ge
resniems saugumo 
automobiliuose
tarpvalstybinių plentų 
mai.

užpulta, išprievartauta ir apiplė
šta. Nors ji rėkusi ir šaukusi, 
bet niekas iš platformoje buvu
sių neatskubėjęs pagalbon. Atė
męs jos turėtus $6 banditas pa
bėgęs. Ji pasiskundė savo uni
versiteto saugumo valdininkui. 
Nugabenus Į universiteto ligoni
nę atendantų nustatyta, kad bu
vusi išprievartauta.

1,000 vaikų žus šiemet 
automobilių nelaimėse

Kadangi tėvai savo vaiku 
automobiliuose nepririša dir
žais arba kitokiais būdais jų 
neapsaugo, šiemet automobi
lių nelaimėse 1,000 vaikų nuo 
6 mėnesių iki 3 metų amžiaus 
bus užmušta- ir 30,000 sužeista, 
pareiškė Stephen Hess iš Ba
ltųjų Rūmų atvykęs į National 
Safety Council sekmadienį ati
darytą trafiko saugumo paro
dą Conrad Hilton viešbutyje 
Chicagoje.

Nuo ateinančio balandžio 1 
d. automobilių gamyba būsian
ti priversta griežčiau derintis 
prie trafiko saugumo priemo 
nių įrengimų. Tačiau vaikų 
saugumas pirmiausiai yra pa
čių tėvų reikalas.

su-

Passbooks

. 5%%
Investment 
bonus plan 

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
. Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

,2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

Jdomi 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:
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votomis foto nuotraukomis pa
rodė dvi Cullertono. ir jt> žmo
nos Charlottes," rezidencijas 
Palm Springs, Kalifornijoje, 
kurios abidvi kaštavusios po 
$250.000, taigi pusę milijono 
dolerių.

Gaunant* po $^,060 metinės 
algos tokios rezidencijos esan
čios per brangios. Adamows
kis specialiai šauidęs helikop
terį, kad galėtumas rezidenci
jas nufotografuoti iš viršaus. 
Cullerton kasmet nuo spalio 
iki gegužės, mėnesio pabaigos 
praleidžiąs ne ofise Chicagoje, 
o savo Kalifornijos rezorte.

, L. . VU . •

Irano šacho gimtadienis
Nors Iranas .nuo Chicagos 

yra gana toli, tačiau Irano ka
raliaus , kitais žodžiais šacho 
Mohammado Reza Pahlavi 
Arymehro gimtadienis praeitą 
pirmadieni Chicagoje buvo at
švęstas “kaip namie”. Irano 
general, konsulas Dj amai-Ra
tam ir jo žmona Ilse parink
tiems 100 svečiams parodė, 
kaip karališki gimtadieniai 
švenčiami Irane. Tai progai iš 
Irano buvo specialiai lėktu
vu atgabentas šacho portre
tas ir gėlės pripildė visą gen. 
konsulo apartmentą 199 Kast 
Lake Shore Drive. ‘ Buvo rodo
mas filmas iš šacho gyvenimo, 
du orkestrai grojo iranišką 
muziką, šampanas (upėmis) 
plaukė, pastebi Tribūne. Po
nia Hatani nusiskundusi, kad 
negali patiekti tikrus iramškus 
valgius, kadangi jų virėjas 
šiuo metu nesąs niiesfe.

šventė tęsiama antradienį 
dėl 250 svečiu

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas 

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

NO EXPERIENCE 
NECESSARY

Work in pleasant surroundings. 
Good salary. I, C., bus transpor
tation. We want a mature neat 

appearing person in good 
health.

Apply in person only.

’ 2427 EAST 72nd- STREET

Across 
from Illinois Central. •

’ PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71st STREET

RESTORANAS- VALGYKLA. Nau
jas namas, labai geras biznis, inteli
gentiška klijentūra, labai gera vieta.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43,000.

MŪRINIS BUNGALOW, 10 metų, 43 
ui- -u j -vr , j- -• , pėdu sklypaas. naujas garažas, erdvūs
blished National distributor of Musical kambariai, Brighton Parke, 
instruments. Required good typing u BUTŲ MŪRAS 10 metu. 60 p. 
— knowledge of shorthand helpful. ■ ......

STENOGRAPHERS
HIGH STARTING SALARY

’ - - . . - . . e - ■ . - * • ••

Excellent opportunity with long esta-

COMPANY BENEFITS

427-0559
/ COOK WANTED
Good salary and working 

conditions.

sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

TEL. 925-6015

Call chef
DE 7-1300

HIGH TYPE 
MIDDLE AGE WOMAN 

for gourmet cooking & light house
work. Private room & bath. Lake 
Shore Drive hi-rise, good references, 

excellent salary 
346-2233

Monday thru Friday 
9 A. M. til 5 P. M.

17366 So. OLEANDER. TINLEY PAR
KE. Atdaras apžiūrėjimui šeštadieni 
ir sekmadienį 12—5 vai. Naujas 3 
miegamųjų vieno aukšto mūi;o namas. 
Ąžuolo medis, pilnas rūsys. 30 min. 

iki miesto IC traukiniu. $24,750.
CLAIR HOMES 

tel. 346-0005 dienomis ir 
532-2471 vakarais.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

— čikagiškio dailininko Anta 
no Rūkštelės dailės paroda įvyks. 
New Yorke, Knights of Colum
bus patalpose 86-22 85th Street. 
Paroda, kurią rengia Lietuvių 
Moterų Federacija, vyks atei
nanti savaitgalį — šeštadienį ii’ 
sekmadienį, tai yra spalio 31 ir 
lapkričio 1 dieną.

— Dail. Jurgis Juodis, New 
Yorke, N. Y., ruošia savo darbų 
parodą lapkričio 7 - 8 d. Wor
cester, Mass. Ją globoja vietos

BEAUTICIAN 
with some following, 
on Northwest side.

Bus. 286-9179 
Home 453-7916

EVANSTON, N. W.
BY OWNER

3 bdrm, stucco bungalow. Woodburn
ing frpl.. W/W carpeting. Walk to 

CNWRR and Willard school.
Low 30s. 

-475-7591

RUDENS TURTAI
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 rankų. Marquette Par
ke.. $44,000. ,

2 BUTŲ, 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas,“ Marquette Par
ke. $36,000. .

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

BEVERLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsys, apie $14,000 pajamų. Na
mas išsimoka nėr 6 metus.

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mo' ir California. Kaina tin- 
ka__$25.000

2 AUKŠTŲ MŪRAS, 2 pa 5.. Nauia 
gazu šilima, garažas, prie Maria HS. 
$27500.

MEDINIS APKALTAS. Geri 6 ir 3 
kambariai. 2 vonios, kabinetu vir
tuvės. prie “Paramos”. Su nuolaida 
$14.900.

2 BUTU 18 metu mūras. Ąžuolo me
dis, modernios kabinetų virtuvės ir 
ceramic vonios. 2 šildvmai, garažas, 
arti mūsų — naujam Marquette Par
ke. $37,800.

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

PERKAMI PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas. uT

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tel.: REpublic 7-1941

REAL ESTATE AND BUILDERS '
2658 WEST 59th. STREET

PRospect 8-5454

HOT DOG TRUCK

FULLY EQUIPPED
CALL

774-9249

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

Kol saulė patekės 
smogas ir aids išės

Federaliniai valdininkai 
mažino keturiais šimtais tūks
tančių doleriu Chicagos kovai 
prieš oro teršimą skirtus fon
dus. pranešė aplinkos kontro
lės komisionierius Wallace 
Poston. JAV Viešosios sveika
tos įstaiga fondus Chicagai su
mažino iš $1.1 milijono 1970 
metams iki $700,000 1971 me
tams. Visas Chicagos biudže
tas 1970 metu oro teršimo kon
trolei yra $3 milijonai, iš ku
rių $1.9 milijonų skiria pats 
miestas.

Chrysler korporacijos inži
nierius Charles Heinen pasa
kė Chicagoje, kad automobi
lių sukeliamieji oro teršalai 
iki 1990 metų, tikrai sumažėsią, 
nes jau dabar naujuose auto
mobiliuose įrengiami kontro
lės prietaisai. Tai kiek dar me 
tų reiks laukti?

Cullerton turtingas
Benjaminas Adamowskis, 

respublikonų kandidatas į Co
ok apskrities asesorius pasakė, 
kad dabartinis asesorius, kurs 
kandidatuoja perrinkimui į tą 
pačią vietą, J. P. Cullerton 
naudojus savo ofisą “asmeni
niam praturtėjimui”.

Adamowskis filmo ir spal-

Iki šio meto buvo madoje trumpi sijo
nėliai, bet ateinančiam pavasariui siū
lo joms žymiai ilgesnius sijonėlius, su 
gana ilga prakirpa gražioms kojoms 

parodyti.

■at.

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 84421 
6200 So. WESTERN AVE.

NORTHBROOK, OPEN SUNDAY 
12—5 PM. BY OWNER 

1616 FERNDALE
3 bedroom bi-level. Choice district
28. Wooded area. FHA approved. 

Priced well below market 
Lo 30’s for immediate sale. 

475-8529

LB .apylinkė. Ta proga Mairo
nio parko salėje lapkričio 8 d. 
1. vai. .vyks iškilmingi pietūs su 
menine programa, kurioje da
lyvaus lietuviškos mokyklos’ 
choras, tautinių šokui grupė, 
taip pat žodi tars svečias dail. J. 
Juodis.

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

Patogios išsimokė- 
jimo sąlygos.

- J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

PALIKIMAS. 7 kamb., 4 miegamų 
Triūrinė rezidencija. Nauja šilima gazu. 
2 automobiliu mūro garažas. 50 pėdų 
sklvpas, i vakarus nuo Kedzie. Tik 
$20.000.

5% KAMB. MŪRINIS. Šilima gazu, 
alumin. langai, pusė rūsio įrengta. 2 
auto garažas, labai gera vieta. Tik 
$23 500
‘ 2 PO' 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili-. 
ma gazu. alumin. langai, platus skly
pas, graži nuosavybė Gage Parke. 
S44.500

GRAŽUS SKLYPAS 2 butų namui, 
geroje Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Alinminijans langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54.500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba 'Ir Remontas

— Julius Ringus yra Lituani- 
cos sporto klubo Jaunučių fut
bolo komandos vadovas ir tre-( 
neris. Komandoje dalyvauja 17 į 
žaidėjų kurių kapitonas yra 
Andrius Krygeris.

— Žurn. Kleopas Girvilas dir
ba dienos metu Lietuvių Fondo 
raštinėje, 2-122 W. Marquette 
Rd., tel. 925 - 6897. Vakarais 
ten dirba Kazys Barzdukas. Fon 
das yra daug padėjęs lietuvių 
švietimo, molcslo ir kultūrinė
se srityse.

— Sol. Janina šalnienė dai
nuos Lietuvos Dukterų d-jos 
rudeniniame baliuje spalio 31 
d. 7:30 vai. Jaunimo centre. SKAITYK IR KITAM PATARK 
Draugija reiškiasi vietinės šal- SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
pos darbuose. Dabartinė pirm. DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS 
yra Emilija Kielienė.

..

t

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

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

Apskaičiavimai nemokamai..
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE..

CHICAGO. ILL. 60609
i TEL.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujos 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, kreipkitės bet kada
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Lietingas.
Saulė teka 6:19, leidžiasi 4:50. THE LITHUANIAN DAIL

Tbt Pint end Onttnt LMaaotoin Ltatg to Amritn

HAUJICNOS
by Tb« L»xtlkuani«a New*

1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 00008 
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian In The United Suttf

VOL. LVH Price 10c
Library of Congress Grl\ 
Periodical Division 
Washington. D. C. 20540

Chicago, Hl. — Ketvirtadienis, Špalio-October 29 d„ 1970 m. Kaina 10c 255

“FRONT DE LIBERATION DU QUEBEC
Kaip išsivystė teroristinė Kvebeko separatist^ partija

MONTREALIS. — Prieš dešimt metų pirmą kartą pasi
reiškė Kvebeko provincijoje sąjūdis, davęs pradžią reikalavimui 
šią provinciją padaryti nepriklausomą nuo Kanados. Po trejeto 
metų tas sąjūdis suskilo į daugelį šakų, iš kurių vėliau išsivystė 
kovingasis “Kvebeko išlaisvinimo frontas” (“Front de Liberation 
du Quebec”) arba sutrumpintai FLQ. ši organizacija yra kraš- 
tutiniausia ir savo tikslui siekti ji nesibaido vartoti terorą ir žmog
žudystes.

Antroji svarbi separatistų 
partija Kvebeke yra vadovauja
ma buvusio žemės turtų minis- 
terio Rene Levesque ir vadinasi 
“Kvebekiecių partija” (Partie 
Quebecois) ; taip pat siekia Kve
beko provincijai politinės ir ūki
nės nepriklausomybės nuo Kana
dos, bet to tikslo siekia taikin
gomis priemonėmis. . šių metų 
pradžioje ši partija dalyvavo 
provincijos rinkimuose ir gavu
si 23 nuošimčius balsų, tapo ant
rąja partija. Tačiau į parlamen
tą pravedė tik septynis at
stovus. Parlamente yra 108 
atstovai.

Neabejotinai Kvebeko provin
cijoje daug didesnį garsą turi 
FLQ, tik liūdnas yra šio “fron
to” garsas, nes jis ant savo są
žinės turi jau 5 žmogžudystes, 
virš 250 bombų sprogdinimų ir 
nesuskaitomą daugybę užpuoli
mų plėšikavimo tikslais. Dėl 
FLQ teroro daug firmų jau iš 
Kvebeko išsikėlė.

Dar iki praeitų metų vasario 
mėnesio daugelis „tikėjo, kad 
™ muo, pagrobtas Het,.Jkmeriko,

K?!uzmttsa' jė-nuo 1969 met,. Pirm^ buvo 
bet tai Montreal^ biržoj spro- btas Jungt yalstybi, am-bet kai Montrealio biržoj spro
gusi bomba sužeidė 27 žmones, 
visi pakeitę savo nuomonę. Pa
garsėję bankų apiplėšimais sa
vo veiksmams finansuoti, gink
lų ir amunicijos vogimais šie 
kraštutiniai kairieji separatistai 
griebėsi dar vieno teroro meto
do — žmonių pagrobimo ir gra
sinimo juos' nužudyti...

•Mini steri.ui pirmininkui Pierre 
Trudeau prieš dvejus metus at
sistojus Kanados priešakyje, 
Ottawa bandė Kvebeko separa
tizmą priešpaveikti, investuoda
ma j šą provinciją milijonus do
lerių ir stengdamosi pakelti ūki
nę raidą bei pašalinti nedarbą, 
nes dėl plačiai esamo skurdo šio
je neišvystytoje provincijoje ko
vingieji separatistai randa sau 
apsčiai šalininkų. Jų skaičiai sie
kia tūkstančius, kurie gana ge
rai yra organizuoti. Jų aktingie
ji nariai (vadai) yra savo ama
to išmokyti Kuboje ir Alžire. 
Kanados valdžia Kvebeko sepa
ratistus laiko didesne grėsme 
net kaip komunistus.

IS VISO PASAULIO

MONTEVIDEO, Urugvajus. 
— šeši ginkluoti teroristai ant
radienį įsiveržė į Western Te
legraph ofisą ir jį padegė. Gais
re žmonių aukų nebuvo, bet 
nuostoliai būsią dideli. Laikraš
čiui La Manana kažkas paskam
bino ir pranešė, kad tupamarų te
roristų rugsėjo 7 d. pagrobtasis 
amerikietis, agrikultūros pata
rėjas dr. Claude Fly, esąs svei
kas ir gyvas.

MASKVA. — Tass pranešė, 
kad sovietų erdvėlaivis'Zond 8, 
kurs ištisą savaitę išbuvo erd
vių kelionėje ir praeitą šešta
dienį skraidė aplink mėnulį, jį 
fotografuodamas, antradienį lai
mingai nusileido Indijos okeane. 
Zond 8 nufotografavęs mūsų 
žemę iš 40,000 mylių atstumo.

QUITO, Ekvadoras. — Ant- ’ antrašte “30 tautybių atstovai prieš “Maskvos sutartį” rašo, kad 
radienio naktį teroristai pagro-{ 250 atstovai nuo 30 tautybių-savo konferencijoję Washingtone 
bė Ekvadoriaus karo aviacijos • -------- .. . -
vadą, generolą Cesar Robon San
doval. Tai jau keturioliktas as-

TURKAI NORI IŠAIŠKINTI, KAS

Rusai labai atidžiai sekė žinias apie Brazinsky 
pabėgimą, o vėliau patys nutarė bėgti

ANKARA, Turkija. — Antradienį, sp. 27 d., du sovietų stu
dentai pagrobė lėktuvą ir nusileido į Juodosios jūros pakraštyje 

|. esantį turkų Sinopo aerodromą. Spalio 15 dieną į Turkiją atskrido 
I; pirmas sovietų lėktuvas, o antradienį, spalio 27 d., pabėgo antras 
į. rusų lėktuvas.

Kariby jūros dugne du amerikiečiai, du vokiečiai ir vienas prancūzas mokslininkas tyrinėja jūros dugno augme
niją. Mokslininkai kelioms dienoms nusileidžia į juros dugną ir tiria žoles bei judančius gyvius.

TRISDEŠIMT TAUTU KONFERENCIJA 
Washingtone įvykusi konferencija vienbalsiai 

? > pasmerkė Bonnos - Maskvos sutartį
Chicagos Sonntagpost ir Milwaukee Deutsche Zeitung sek

madienio, spalio 25 d. laidoje ilgame pranešime i§|Washingtono

VHIAUSJOS ŽINIOS

Turkijoje nusileido šie stu
dentai rusai: 20 metų amžiaus 
Nikolai Ginlov ir 25 metu stu
dentas Vitaliji Pozdejir. Tame 
pačiame lėktuve buvo 35 metų 
amžiaus keleivis Juri Derbinov. 
Lėktuvui vairavo 50 metų so
vietų lakūnas Aleksei Menšikov.

Abu studentai paprašė atsako- 
mingus turkų valdžios pareigū
nus, kad leistų jiems pasilikti 
Turkijoje ir duotų tremtinių 
teises, šie studentai jau seniai 
norėjo bėgti iš Sovietų Sąjun
gos, bet nebuvo tikri, kad jiems 
bus pripažintos tremtinių tei
sės. Jiedu aiškino, kad jiems 
nusibodo gyventi atskirtiems 

•nuo viso pasaulio. Sovietų val
džia nieko neišleidžia į užsie
nius ir nenori, kad gyventojai 
patirtų, kaip žmonės gyvena ki- . 
tose valstybėse. Jie nori mo
kytis užsienyje.

Turkų valdžia, patyrusi apie 
naujai atskridusį sovietų lėktu
vą, tuojau pasiuntė atsakomin- 
gus pareigūnus į Sinopą, kad 
galėtų vietoje viską išaiškinti ir 
padaryti reikalingus sprendi
mus. Atbėgusieji studentai bus 
atiduoti turkų teismui, kuris nu
spręs, duoti jiems, ar neduoti po
litinio emigranto, teises.

Pasirodo, kad šie studentai 
neturėjo ginklų ir negalėjo pri
versti lakūno skristi į Turkiją. 
Jiedu užmovė didelį maišą ant 
lakūno galvos, jį surišo ir atve
žė į Turkiją. Vienas studen
tas, mokėjęs valdyti lėktuvą, pa
ėmė vairą ir laimingai nutūpė 
Turkijoje.

•Pradžioje lakūnas buvo be
manąs grįžti į Sovietų Sąjungą, 
bet vėliau pradėjo keisti savo 
nuomonę. Jis bijo, kad sovietų 
valdžia nepradėtų kabinėtis prie 
jo. Jis neturėjęs leisti studen
tams užmauti maišo ant galvos 
ir pagrobti lėktuvą. Jis vežė 
tris keleivius iš Kere miesto 
į Krasnodarą. Dar nepasiekus 
Krasnodar©, studentai užmovė 
maišą jam ant galvos ir perėmė 
vairavimą. Tada jie skrido ne 
į Krasnodarą, bet pasuko į Juo
dąsias jūras, o vėliau į Sinopo ae
rodromą.

Montreal rinkimai
MONTREAL, Kanada. — Ne

žiūrint įspėjimų, grasinimų ir 
reikalavimų atidėti burmistro 
rinkimus, sekmadienį įvyko bal
savimai. Ir tie balsavimai pra
ėjo ramiau, negu kada nors pra
eityje. Burmistras Jean Dra
peau. kuris burmistro postui 
kandidatavo penktą kartą, mil
žiniška balsų dauguma ir vėl bu
vo išrinktas. Surinko jis net 92 
nuošimčius visų balsų.

Buvo renkami ir 52 miesto 
tarybos nariai. Išrinkti visi Dra
peau vadovaujamos partijos kan
didatai.

Tas nepaprastas Drapeau lai
mėjimas paskatino jį pasakyti, 
kad esą Montrealio piliečiai pa
demonstravo, jog jie šimtu nuo
šimčių stovi už savo tris vyriau
sybes — federalinę, provinciali- 
nę ir municipalinę — ir niekad 
neis su tais, kurie nori mus su
skaldyti.

Rinkimų metu veikė nepapras
to stovio patvarkymai: prie visų 
balsavimo punktų buvo sargy-

♦ Vakar ryte prezidentas Ni- 
xonas kalbėjo Floridoje, St. Pe
tersburg mieste, o vakare jau 
buvo Chicagoje, kur respubliko
nams pasakė rinkiminę kalbą.

♦ Gromyko pranešė, kad da
bar ne laikas šaukti komitetą 
Vietnamo karui baigtu Pirma 
turi būti paruošta dirva Viet<-ba, valdžios pastatus saugojo
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vienbalsiai priimtoje rezoliucijoje pasmerkė Vakaru Vokietijos 
ir Sovietų “Maskvos sutartį”.

. , šis kanclerio Willy Brandto
ų Sąjungos ministerio 

pirmininko Kosygino pasirašy
tas susitarimas ne tik nustato 
sovietų hegemonijos pripažini
mą .Rytų ir yidurio Europoje, 
bet jis, be to, padalina Europą, 
Vokietiją ir. Berlyną, paliečia 
sąjungininkų teises ir sankcio
nuoja masinių ištrėmimų pa
sekmes. šiai tautinių grupių 
atstovų konferencijai tenka skir
ti juo didesnę reikšmę, nes ją 
sušaukė Respublikonų partijos 
centrinė komisija tautybių klau
simams.

Posėdyje, kuriame dalyvavo 
delegatai įvairiausių etninių 
grupių, Rytų ir Pietryčių Eu
ropos tautų, italų, vokiečių, mek
sikiečių, kinų ir kubiečių kil
mės amerikiečiai, buvo svarsto
mi užsienių politikos klausimai. 
Posėdžiui pirmininkavo Respu
blikonų partijos centro tauty
bių skyrjaus pirmininkas Laszlo 
C. Pashtor. Net pats Respubli-

irsS

basadorius Brazilijai. Krašto ap
saugos ministerija pranešė, kad 
jokių pagrobimo pėdsakų nesu
rasta. Quito ir Guayaquily areš
tuota 16 asmenų.

SPRINGFIELD, IR. — Gu
bernatorius Ogilvie pasiuntė į 
Cairo miestą 24 Ulinojaus vals
tybės policininkus ir vieną šar
vuotą sunkvežimį. Jie ten. pasi
liks neribotą laiką, kol riaušės, 
kriminalas ir šaudymai pasi
liaus, pasakė gubernatorius. Įs
tatymai ir tvarka bus atstaty
ti. Ligšiolinės pastangos sutai
kinti rases nesisekusios dėl ne
grų militantų (kovūnų) ir bal
tųjų vigilantų kaltės.

GENEVA, Šveicarija. — Pa
saulio Sveikatos Organizacija 
(WHO) praneša, kad Čekoslo
vakijos vyriausybė oficialiai pa
informavo, jog rytinėje Slovaki
joje pradėjo plisti cholera.

— Sen. Charles 'Goodell la- kon^ Partijos nacionalinio komi- 
bai nepatenkintas prezidento *eto p?™nįnkas R<*!rs.B; Mor" 
Nixono pareiškimais. Jis ma-' 
no, kad prezidentui nereikėjo 
kištis į rinkiminę kampaniją.

Bendrosios rinkos 
ūkininkams parama

LUKSENBURGAS. — Euro
pos šešių bendrosios rinkos vals
tybių užsienio reikalų ministe
rial priėmė $3,800,000,000 biu
džetą 1971 metams. Išėmus du 
milijonus dolerių, visi kiti pini
gai skiriami bendrosios ■ rinkos 
kraštų ūkininkų subsidijoms.

Vakarų Vokietijos, Prancūzi
jos, Italijos, Bėlgijos, Olandijos 
ir Luksenburgo užsienio reikalų 
ministerial posėdžiavo dvi die
nas. Svarstė ekonominius, va
liutos ir politinius klausimus. 
Spėjama, kad buvo aptartos ir 
priemonės kovai su Amerikos 
protekcionizmo politika, kuri 
siekiasi suvaržyti importą. .

Žmonių veislė JAV ' 
gyvena jau 100,000 m.

LOS ANGELES. — Garsus 
mokslininkas archeologas dr. 
Louis S. B. Leaky, ištyręs iš
kasenas Majave dykumoje pie
tinėje Kalifornijoje, nustatė, kad 
žmogus Amerikos kontinente 
gyvena mažiausiai 50,000 ar 80,- 
000 metų, o tikriausiai nema
žiau kaip 100 tūkstančių metų 
ir yra atėjęs iš Azijos.
22 pėdų gilumoje, buvo rasta 
apie 16 colių skersmens ugnia
vietė ir akmens bližės (atplai
šos) kaip spėjama vartotos gy
vulių kailiams lupti, žmogus iš 
Azijos persikėlęs bizonus (bui
volus) ir kalnų ožius, kuriuos jis 
medžiojo maistui ir apdarui.

! ton pasakė kalbą. Apie imigran
tų svarbą Jungtinių Valstybių 
politiniam gyvenimui kalbėjo 
JAV susisiekimo sekretorius 
John Volpe, pats kilęs iš imigran
tu šeimos.

Priimta aštriai “Maskvos su
tartį” pasmerkianti sekančio tu
rinio rezoliucija:

Rezoliucija
Kadangi sutartis tarp Mask-, 

vos ir Bonnos niekais paverčia 
Potsdamo susitarimą, buvusį pa
grindu taikos sutarčiai tarp nu
galėjusių valstybių ir Vokieti
jos;

kadangi šia sutartimi patvir
tinamas geležine uždanga Euro
pos, o tuo pačiu Vokietijos ir 
Berlyno padalinimas;

kadangi šia sutartimi bet koks 
pretenzijų į teritorinius pakeiti
mus visoje Europoje, įskaitant 
ir komunistinės Rusijos paverg
tų šalių, iškėlimas padaromas 
nebegalimu;

. kadangi tuo .ssmkcionuoj amas 
ir‘patvirtinamas/ apeinant apsi
sprendimo teisę, nuo senų laikų 
gyvenusių tautinių grupių iš
trėmimas, turint galvoje tai, 
kad Sovietų Rusija kredito pa
grindu galės pasinaudoti Vaka
rų Vokietijos pažangia technolo
gija ir dideliu industriniu poten
cialu,

ir kadangi šia sutartimi Euro
poje pripažįstamas status quo, 
todėl ši konferencija savo pri
imtame nutarime pareiškia,

kad į šią tarp Bonnos ir Mas
kvos sutartį tenka žiūrėti kaip 
į netinkamą ir vienašališkai So
vietų Rusiją favorizuojančią, 
tuo tarpu kai Vokietijai jokios 
matomos naudos neduodančią;

kad ji aiškiai prieštarauja 
Jungtinių Valstybių Kongreso 
1959 metų rezoliucijai, kurio
je buvo nustatyta, jog Amerikos 
politika siekia pavergtoms tau
toms pasaulyje laisvės ir savisto
vumo atstatymo,

kad ji reiškia tarptautiniu su
sitarimu Sovietų hegemonijos 
Rytų Europoje ir pusėje Vidu
rinės Europos neteisėtą patvir
tinimą ;

kad ja galutiname rezultate 
siekiama Atlanto Sąjungos (Na- 
to) susilpninimo, ir

kad Sovietų vyriausybė ir Va
karų Vokietijos vyriausybė ne
teisėtai pasisavina teises ir įsi
pareigojimus, kurių Keturios 
Valstybės iki taikos derybų tarp 
jų ir Vokiečių vyriausybės yrą 
pasižadėjusios laikytis”.

Pabrėžtina, kad ši rezoliucija 
buvo priimta vienbalsiai, nors 
vokiečių kilmės delegatų kon
ferencijoje tebuvo labai maža 
mažuma lyginant su didžiule 
grupe delegatų iš Rytų ir Vidu
rio Europos etninių grupių. Už 
jas kalbėjo Latvių Tautinės Są
jungos JAV-bėse pirmininkas 
Valdemars Korsts, kartu pasi
sakydamas už etninių grupių Ni- 
xono užsienių politikos rėmimą.

namo taikai, o vėliau tiktai galės 
susirinkti komitetai.

♦ Sovietų Sąjungos preziden
tas Podgomy vakar susitiko su 
Irano šachu abiejų valstybių pa
sienyje. Atidarytas vamzdis, 
kuris kiekvieną dieną iš Irano 
neš į Sovietų Sąjungą 600,000,- 
000 kubinių metrų gesb pietų 
Rusijos gyventojams. Rusai nu
tiesė 630 mylių vamzdį Irano 
gesui leisti. Rusai taip pat pa
statys Iranui plieno fabrikėlį.

♦ Pravažiuodamas sovietų už
sienio ministras Gromyko pasi
matė su britų premjeru ir už
sienio ministru. Gromyko pa
kvietė abu ministrus atvykti į 
Maskvą ir aptarti visą eilę abi 
valstybes liečiančių klausimų. 
Britai priėmę sovietų kvietimą, 
bet dar nenustatė dienos kelio
nei į Maskvą.

♦ Sovietų valdžia nekreipia, 
didelio dėmesio į Vietnamo pro
blemas, bet jai labai rūpi Ber
lyno klausimas. Rusai nori Ber
lyno klausimą galimai greičiau 
išspręsti, nes jis surištas su nau
jai pasirašyta Sovietų Sąjun
gos ir Federalinės respublikos 
pasirašyta sutartimi.

Kanados valdžia paskelbė, 
kad šiais metais parduos komu
nistinei Kinijai javų už 160 mil. 
dol.

Faktai ir fantazija
CHICAGO. — Nors automo

bilių streikas apsunkina atskir
ti faktus nuo fantazijos ekono
mijoje, tačiau esama tvirtų įro
dymų, kad infliacija atslūgsta 
ir kad ateinantieji 1971 metai 
bus ekonominės ekspansijos me
tai, pasakė spaudai Harris Trust 
^Savings Banko vyresnysis vi
ce prezidentas Dr. Beryl Sprin- 
kel. Iš kitos pusės, kol išsilygins 
nedarbas, jis pasieksiąs 6 nuo
šimčius.

kareiviai, nužiūriami asmenys 
buvo krečiami. Policija areš
tavo šešis įtariamus asmenis. 
Vienas jų savo automobilyje tu
rėjo šautuvą ir apsčiai amuni
cijos.

Vadinamųjų separatistų (ypač 
kraštutiniųjų) markė labai smar 
kiai nukrito. Net sutapinimas 
su tais ekstremistais laikoma kri
minaliniu šmeižtu. Burmistras 
Drapeau padarytame interviu 
padarė užuominą, kad “piliečių 
grupių įsteigta nauja partija” 
palaiko ryšius su Kvebeko išlais
vinimo frontu, kuris naudoja te
rorą. Už tą užuominą tos parti
jos vadovybė jau iškėlė bylą, 
reikalaudama $3,600,000 už kri
minalinį šmeižtą.

New Yorko advokatas William Kunst- 
ler yra pasiryžęs ginti kaltinamuosius 
Kent State University byloje. Chica- 
goję Jis gynė septynis triukšmadarius, 
atvykusius ardyti demokratę partijos 
konvencijos. Teisėjas Hoffman nu
baudė William Kunstlerj už tvarkos 

nesilaikymu teismo posėdžiu metu.

SAN PIETRO D ADIGE, Ita
lija. — Daktaras Angelo Zam- 
pola iki šiol turėjo keturias duk
teris ir nė vieno sūnaus. Kai 
pagaliau praeitą savaitgali gimė 
pirmasis sūnus, kuriam tėvas 
iš anksto jau turėjo parinkęs 
Domenico vardą. Dr. Zampola 
pranešė visoms miestelio smuk
lėms, kad ištisą dieną vaišintų 
visus svečius jo sąskaitom

Sąskaita daktarui Zampolari 
buvo $3,200.

♦ Vokiečiai reikalauja, kad 
susisiekimas su Berlynu būtų 
laisvas, kad niekas jiems ne
kliudyti vežti prekių ir žmonių. 
Sovietų ministras Gromyko už
suks į Boną ir tarsis dėl Berly
no. Rusai negali susitarti su 
kitais sąjungininkais dėl Berly
no.
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gus, 
.gumas neša žmogui laimę.

fina Cicėnas, Milton Šinger, Jur
gis Buškevičius, Albertas Ma
tulis, Frank Evemaw, Michael 
Tarase, Geraldine Wandoll, Vla
das Venckus, Petras Kubilius, 
Jadvyga Penčikienė, Marija ir 
Albinas Mickai, Jonas Aliošius, 
Kasparas Kuraitis, Marvin Pech-

bėti.
Tegu dail. Jurgį Juodį lydi 

sėkmė! V. Mingėla

ta tik po to, kai jie iškeliauja 
amžinybės kėliais. Prisiminki
me, kad ir Vincentą Van Gogh. 
Per visą savo gyvenimą jis buvo 
brolio maitinamas, net už vieną 
šimtą dolerių nėra pardavęs sa
vo paveikslu. O dabar jo kūri
niai įkainuoti šimtais tūkstan
čių ir net pusmilijonais už vie
ną...

* Nesistenk suprasti viską, 
nes tada viskas tau pasidarys 
nesuprantama. Demokritas

damas, kad šie lietuvių darbai 
ilgai liudys apie lietuvių įnašą 
Amerikos gerbūviui pakelti. 
Amerika yra už tai dėkinga.

Stasys Patlaba perskaitė nau
jai įstojusių narių sąrašą: An
na Korsaks, Zigmas Balnius, 
Andrius Baltrušaitis, Jonas Jan
kauskas, Donald Levandrowski, 
Miklašauskai, Mary Jurech, 
Matthew Pratapas, Vitoldas Pe
trauskas, Ignas Sakalas, Alfon
sas Gudauskas, Bronė Minkevi
čius, Petras Petravičius, Juozas 
Indriulis, Antanina ir Antanas 
Baleišiai, W., W. Fulton. Bau

žiai parodai, kuri ruošiama L. 
B-nės Worcasterio, Mass., apy
linkės valdybos, yra išleistas spe
cialus, gausiai iliustruotas, ka
talogas kainoraštis. Parodoje, 
kuri įvyks 1970 m. lapkričio 8

WORCASTER, Mass. — Dad 
urgis Juodis ruošia savo kū-

Worcaster, Mass., lietuviai 
turėtų pasinaudoti retai pasi
taikančia proga jr pamatyti šio 
dail. Jurgio Juodžio nuostabius, 
spalvingus ir žavinčius kūrinius.

bu lėlio administratorių.
Maistas buvo atneštas geras, 

skaniai pagamintas. Mes visi 
valgėm, tostus kėlėm ir kalbė
jom.' Onutė man net kelis kom- 
plimeRtus pasakė, d -!
— Tamsta esi mandagus žmo- 

ji man tarė. — Manda-

hipnotizuojąs. Vienintelis nege
rumas, kad paveikslų kainos yra 
tik retam lietuviui prieinamos... 
peraukštos.

Apskritai, kiekvienas jo kūri
nys giliai išgyventas, išmąsty
tas, nuodugniai išstudijuotas. 
Kuomet busimojo kūrimo dvasi
nė vizija susiformuoja jo dva
siniame pasaulyje, jis ima dažus, 
paletę ir teptukus. Po to pra
sideda meninis darbas. Jis kūri
nius kuria mėnesiais, o kartais 
ištisais metais, užtat jie ir bran
gūs.

Dail. nepriklauso jokiai meni
nei srovei, kaip ir M. K. 
Čiurlionis. Kada šis dailininkas 
(mūsų tautos įžymybė) mirė, 
tą pačią dieną 1911 m. Jurgis 
Juodis gimė. Pas J. Juodį yra 
daug lietuviškos romantikos, 
simbolikos, sakyčiau, “astronau- 
tikos”, astralinės vaizduotės plo
čių irgylių, begalinių svajonių. 
Be to, J. Juodis yra ne fotogra
finio meno kūrėjas. Ne! Jis ir
gi modernistas, bet tik jokiu 
būdu ne abstraktistas.

lų. Tik sunku išaiškinti, kodėl 
pasirinkta beveik mažiausia 
“merdinti” lietuvių kolonija? 
DaiL Jurgio Juodžio parodos lau
kia Detroitas, Mich., stambi ir 
pirmaujanti organizacijų ir kul
tūrinių požiūriu kolonija. Ta
piau ateis laikas, kai garbusis 
dailininkas nutars aplankyti ir 
šios kol. lietuvius. Čia jis yra 
laukiamas, ir žmonės plauktų pa- 
rodon kaip į atlaidus.

Dail. J. Juodžio menas pa
traukiantis, įdomus-savo spalvo
mis, žavintis žiūrovą, tiesiog jį

pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk-

d. Worcaster, Mass. Paroda už
truks visą savaitę, jeigu bus 
lankytojų. Abstraktinio meno 
mėgėjai nemėgsta šio dailinin
ke už jo patriotinę — istorinę 
tematiką. Jo kūryba įdomi, ver
tinga ir verta dėmesio. 1969 m. 
ją paroda buvo suruošta Čika
goje. Parodon apsilankė apie 
£,000 įvairaus amžiaus žiūrovų. 
Buvo parduoti 35 pav. Dail, J. 
Juodžiui pagerbti buvo sudary
tas Garbės Komitetas, kuriame 
dalyvavo: dailės prof. Adomas 
Varnas, Lietuvos konsulas Pet
ras Daužvardis, prof, generolas 
Stasys Dirmantas. Iš tikrųjų 
Jurgis Juodis užsitarnavo šios 
garbės. Jis išleido 50 savo pav. 
reprodukcijų albumą, jis buvo 
pavadintas: “Tautos Keliu”. Ti
krai nedaug turime tokių įžy
mių dailininkų, o ypač kurių vi
sas menas pašvęstas Lietuvai 
ir.L tautai.

Eilinis žiūrovas, pamatęs šio 
dailininko tapybas, nejučiom 
sušunka; “O, kaip gražu!” Kai 
kas bando lyginti jį su M. K. 
Čiurlioniu, t. y. su jo kūryba ir 
tematika. Kiti, norėdami pasi
rodyti suprantą meną, ima reikš
ti savo nuomonę: “o, labai pana
šu į Šimonio kūrybą, į jo kom
pozicijas, į jo stilių ir formą”. 
Bet tokie teiginiai, yra gryna 
nesąmonė — diletantizmas. Dail. 
Jurgis Juodis eina įžymiųjų dai
lininkų keliu. Bet tik jis eina 
savitu Jurgio Juodžio keliu. Jis 
bus suprastas savoje tautoje, 
savoje tėvynėje, savųjų lietuvių 
žmonių kur kas vėliau. ' Visų 
meno įžymių meninių laimėji
mų ir didybės aureolė sušvin-

Prieš šešeris metus buvau 
Lietuvoje. Vilniuje yra daug 
vadovių ir palydovių. Visų ne
beprisimenu. Bet žinau, kad pir
mą dieną -'"Vilniuje atvykusių 
Amerikos lietuvių turistų gru
pės palydovė buvo gana apsukri, 
ir gerai. informuota lietuvaitė, 
kurios vardas buvo Onutė. Pa
vardės neprisimenu, nes mes 
visi Onute ją tevadinome. Ji bu
vo gera vadovė, mokėjo apie 
Vilnių gražiai'papasakoti. Man 
buvo gana gera. Gal taip jai bu
vo įsakyta.

Kai sugrįžome į viešbutėlį, tai 
ten jau manęs laukė mano se
suo, brolienė ir jų šeimos. Aš. 
norėjau su jais visais gražiai pa
pietauti ir pasikalbėti. Papasa
kojau Onutei savo pageidavi
mus. Ji tuojau nubėgo pas vieš
bučio valdytoją. Atbėgusi pra
nešė. kad ji yra gavusi privatų 
Paleckio kambarį. Paleckis tais 
laikais dar buvo įtakingas žmo
gus, ėjo prezidento ir rusų pati
kėtinio pareigas. Drąsesnis už jį 
galėjo būti tiktai pirmas kom
partijos sekretorius, bet kiti tu
rėjo Paleckio klausyti. Kad ma
nęs neįtartų ir kad parodyčiau 
savo dėkingumą, tai pietums pa
kviečiau tą pačią Onutę, po mie-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽiU
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo >paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems 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 psl., 
kaina 2 dol.

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

knygas Įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui, čia 
yra išvardinti leidiniai, kainuoją po 1 dolerį:

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

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

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

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

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

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

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

Vintas žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 
politiniai isterinė Suvalkijos apybraiža. 140 psL

šios knygos yra gera šeimos knygynėlio pradžia Jas ir kitus lei
dinius galima gauti Naujienose, atsilankius asmeniškai arba prisiun- 
tus piniginį orderį.

Pirm. J. Bacevičius, visiems 
naujiems nariams, nuoširdžiai 
padėkojo už sustiprinimą mūsų 
šeimos. Jis pranešė, kad mūsų 
organizacijos narių skaičius jau 
yrą daugiau kaip 500. Susirin
kimas buvo labai gausus, virši
jo 400 narių ir praėjo kultūrin
gai. Stasys Patlaba

— Su .tuo .šutiniui,pasa
kiau aš jai. — Visi stengiamės 
būti mandagūs, bet vyriausias 
jūsų atamanas Chruščiovas 
mandagumo žymių neturi.

— Kodėl? — ji paklausė.
— Todėl, kad ; jis Jungtinių 

Tautų posėdyje, kur buvo Susi
rinkę viso šimto tautų atstovai, 
nusimovė batą nuo kojos ir pra
dėjo daužyti į stalą, tvirtinda
mas, kad rusai ■ elektronines 
bombas. daro^Aokiu pačiu grei
čiu, kaip ir dešras.... Ar fai 
buvo mandagus elgesys? i

— Negali būti — pasakė. To
kio dalyko Chruščiovas negalė
jo padaryti... r

— Negalėjo, bet padarė. B
—- Mūsų laikraščiai nieko 

apie tai nerašė, bet aš istoriją 
apie Chruščiovo batą -skaičiau 
lenkiškamę laikraštyje, aprasi- 
nėjančiame Jungtinių Tautų po
sėdį, — pareiškė viešbučio val
dytojas. < :

— Kokia gėda! —- tarė Onutė 
ir visai nutilo. — Koks pažemi
nimas prieš pasaulį...

— Gėda, kad Chruščiovas taip 
chamiškai pasielgė, bet dar di
desnė gėda, kad sovietų spauda 
tokio dalyko visai nepaminėjo.

Laikas greitai bėga. Jau pra
ėjo šešeri jnetai nuo mano pa
sikalbėjimo su Onute. Ji, už
girdusi viešbučio valdytojo pa
tvirtinimą, patikėjo ir nutilo».. 
Chruščiovas tiktai keliomis die
nomis prieš mano kelionę į Vii-: 
nių nusimovė kazokišką batą ir 
daužė Jungtinėms Tautoms sta
lus. Gromyko ramiai į jį tada 
žiūrėjo, kaip jis aną dieną ra
miai žiūrėjo ir klausėsi kitų ats
tovų kalbų.

Chruščiovo jau ųėra. Vargu 
kada jis daugiau bedaužys Jung
tinių Tautų stalus savo batu ar
ba kumštimi. Bet lieka tas pats 
Gromyko, ^įkuris atstovauja tuos 
pačius iki dantų ginkluotus ka
zokus, kurie Chruščiovų ir Gro- 
myką į Jungtines Tautas siuntė 
ir kuris juos šiandien atstovau
ja. šiendien rusai ne batu sta
lus daužo,, bet triukšmą kelia 
atominėmis bombomis ir Egip
te naujai įkastomis raketomis.

Dan Kuraitis

' . * ■ ' įr — Sek pasaką, mamyte,
’ I- ’į . ' į " ' ’ į. g Apie senus laikus,

Kai aitvarai ir laumės
• ' Skrajojo po lankus...

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: ;-
^Y^^^BihM^^VEriW^A^AKOSrSa psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL _
'r 2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. SI,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
keričiaus. iliustruota, 130 psl., $1,80. z >

.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 :

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

tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psL 
Tahąi tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių.mokyklų. $8.00

T. Juozas7 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.
“ Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 

įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 69668.

Marquette Parko Lietuvių 
Nąmų Savininkų organizacijos 
narių susirinkimas įvyko spalio 
mėn. 16 d. Marquette Parko pa
rapijos salėje. Susirinkimą pra
dėjo pirm. Juozas Bacevičius. 
Juozas Būgdžius kalbėjo apie 
artėjančius rinkimus. Antanas 
Stakėnas ragino visus balsuoti 
už lietuvius kandidatus: Praną 
ša vieką ir Theodorą Allen ir aiš
kino apie teisę balsuoti ir jos 
naudingumą. Atsilankė politi
kai: Robert Rovan, Theodoras 
Allen, Walter Babe McAvoy, 
John Lanigan ir kalbėjo kaip jie 
dirbs, gindami mūsų teisėtus 
reikalavimus.

Pirm. J. Bacevičius pranešė, 
kad pensininkams pratęstas lai
kas pareiškimams dėl sumaži
nimo nuosavybės mokesčių Chi- 
cagoje — iki lapkričio 10-tos die
nos, o Cook apskrityje iki gruo
džio 10-tos dienos. Pranešė ir 
apie Turkijoje, Trabzono aredro- 
me su Rusijos lėktuvu nusilei
dusius lietuvius Bražinskus — 
tėvą Praną ir sūnų Algirdą.

Susirinkusieji diskutavo, ko
kiu būdu kuogreičiausiai jiems 
būtų galima pagelbėti. Pažadė
jo siųsti telegramas Turkijos 
prezidentui ir vidaus reikalų mi- 
nisteriui, prašairt kad jie nebūtų 
išduoti Sovietų .Rusijai. Alber
tas Kerelis pasiūlė, kad jų asme
niniams reikalams reikia paskir
ti ir tuojau pasiųsti $100. Susi
rinkusieji vienbalsiai tam pri
tarė. (Pinigai jau yra pasiųsti. 
Nutarta, jeigu bus reikalo,*'su
teikti ir stipresnę pagalbą. A. 
Kerelis papasakojo, kad George 
Dunne, Cook County preziden
tas aplankė lietuvių institucijas 
— bažnyčias, mokyklas, ligoni
nes, laikrašČiuTėldyklasirkt. — 
ir aiškino .kuo . lietuviai yra pri
sidėję prie Amerikos kultūros, 
sveikatos ir gerbūvio pąkėlimo 
Marquette Parko apylinkėje. G. 
Dunne visa tai įvertino, pareikš-

Kas tik turi gerą skonį,
- Viską perka pas Lieponį!

LIETmiŲ PREK» NAMAI
FURMTURE CENTO, INC.

Marquette Pk.z 621T So. Western, PR 8-5875
Vędėiai J; LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:30. Kitom dienom nuo
"9 3d vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5. '
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YOUR SAVINGS

PER ANNUM

Tiupym® Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000,

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly
UP TO 

$20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

rytinės ir va 
Jas pakai-

2 Years Savings 
Certificate .

(Minimum $5.000}

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

Gelžinius iš
Po skaniu

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

ats kunigas dr. 
Iš lietuvių jas

ON CERTIFICATES 
OF$1000

ONE YEAR MATURITY

Lietuviai suvažiavimo dalyviai. Iš kaires į dešinę: vicesenjoras kunigas Juozas Urdzė, 
iš Bad Godesbergo; mokytojas Fr. Skėrys, iš Mannheimo, ponia Vera Urdzienė; 
mokytojas Ričardas Baliulis iš Hamburgo; senjoras kun. A. Keleris, iš Bremeno; ku
nigas J. Stanaitis, iš Backnang; bažnyčios tarėjas, kun. dr. Ernst Eberhard, iš Stuff- 
garto; vyriausias bažnyčios tarėjas kun. G. Klapper, iš Hapnoverio; garbės senjoras, 

kun. A. Gelžinius, iš Braunschweigo ir Fr. šlenteris iš Bremeno.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

4II 
JI II 
31II

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

Vykdamas į evangelikų liu
teronų Bažnyčių kunigų ir dar 
buotojų metinį tėologinio pri
siruošimo suvažiavimų šiaurės 
Vokietijoj, pakeliui užsukau į 
Detmoldo miestų. KaijS Vydū
no Fondo pirmininkas aplan
kiau kapų Mažosios Lietuvos 
didelio veikėjo, patrioto ir fi
losofo dr. Vydūno, kuris čia 
palaidotas 1953 metais. Kapas 
gražiai sutvarkytas ir gerai pri 
žiūrėtas. Sukalbėjęs maldų ir 
pagerbęs mūsų tautos mažlie- 
tuvi, padariau dar keletą nuo
traukų prisiminimui. Detmol
do miesto savivaldybėje suži
nojau, kad kapo vieta užpirk
ta iki 1983 metų. Po to ta vie
ta tari būti iš naujo užpirkta 
arba bus su žeme sulyginta, 
šia proga Detmoldo mieste ap
lankiau Vernerių šeimų, kur 
buvau maloniai priimtas.. Trys 
vaikai šitos šeimos lankė Va
sario. 16 gimnaziją.

Kiekvienais metais Liutero
nų Pasaulinės Tarnybos vy
riausias vokiečių komitetas 
ruošia Liuteronų Bažnyčių iš
eivijoje kunigams ir darbuoto 
jams teologinio prisiruošimo 
suvažiavimus. Praeitais metais 
toks suvažiavimas įvyko Pietų 
Vokietijoje Kristaus brolijos 
svečių namuose Selbitz prie 
Hof/a. d. Saale, šių metų su
važiavimas vyko nuo rugsėjo 
mėn. 29 d. ligi spalio mėn. 3 d. 
šiaurės Vokietijoje Ricklinge- 
ne, Schleswig-Holsteino Evan
gelikų vidaus misijos svečių 
namuose. Suvažiavimo tema: 
‘■‘Į pasaulį siųstas”. Suvažiavi
mui ir šiais metais vadovavo 
ilgametis Liuteronų pasauli
nės tarnybos vokiečių vyriau
sio komiteto įgaliotinis, Baž
nyčių tarėjas kunigas dr. Ernst 
Eberhard iš Stuttgarto, kuris 
jau 10 metų rūpinosi Liutero
nų Bažnyčiomis išeivijoje, kiek

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čekį ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

• 1739 S. Halsted St, Chicago, UI. 60608

Nė vienam Evian dalyviui 
negalėjo būti paslaptis, kad 
Pasaulio Sąjungos ikišioliniai 
darbo metodai, planai, suma
nymai ir pretenzijos kai kurio
se srityse, taip kaip ji buvo 
įkūrimo metu suprasta ir for
muluota, šiandien ir ateityje 
negalės būti priimta. Tas sri
tis, kurias Pasaulio Liuteronų 
Sąjunga Evianne paliko, turė
tų sekti visiškai naujos sritys.

Visuotinis suvažiavimas la
bai sunkiai bandė spręsti klau
simus, su kokiais pagrindiniais 
dėsniais ir samprotavimais ši
tą naują darbą turėtų Pasaulio 
Liuteronų Sąjunga pradėti. 
Kaip tik dabar visi Bažnyčios 
nariai ir Pasaulio Liuteronų 
Sąjungos draugai ir prieteliai 
turi didelę darbo gausą dar 
prieš akis.

Popiečiai iki kavos buvo lais 
vi ir atskirų bažnyčių dalyviai 
susirinkdavo posėdžių pasitar
ti savais reikalais ir nustatyti 
ateities gaires.

LIETUVIŲ KUNIGŲ 
PRANEŠIMAI

Mūsų senjoras kunigas A. 
Keleris padarė visiems suva-

dentų Sąjungos name Anna- 
bergo pilyje ir apie lietuviškas 
parapijas Nordrhein-Westfa
len, kurias jis aptarnauja. 
Kaip jau žinoma, kunigas 
Juozas Urdzė yra Vasario 16 
gimnazijos evangelikų moks
leivių kapelionas ir čia atvyks 
la vieną kartą per mėnesį.

Kunigas Juozas Urdzė kitais 
metais balandžio mėn., kaip 
lietuvių evangelikų liuteronų 
Bažnyčios išeivijoje atstovas 
dalyvaus Europos Bažnyčių 
konferencijoje Nyborge, Dani
joje.

Garbės senjoras kunigas 
Gelžinius iš Braunschweigo 
padarė trumpą pranešimą apie 
savo puikią kelionę į Chicagą, 
kur jis išbuvo šią vasarą pu
santro mėnesio ir pavadavo 
Tėviškės parapijos senjorą ku
nigą Ansą Traki, -Auris buvo 
vienintelis lietuvis delegatas su 
pilnu balsu penktajame vi
suotiname Pasaulio Liuteronų 
Sąjungas suvažiavime, vyku
siame š. m. liepos mėn. 14 ligi 
24 d. d. Evian mieste prie Že
nevos ežero. Jis laikė pamal
dų netik Tėviškės parapijoje, 
bet ir Ziono parapijoj ir Union 
Pier vasarvietėj prie Michiga- 
no ežero. Be to, jis Chicagoj 
susitiko su giminių bičiuliais 
ir draugais. Visur jis buvo 
maloniai sutiktas ir pavaišin-

Liuteronų Bažnyčių išeivijoje 
kunigų ir darbuotojų suvažiavimas 

Rašo Vasario 16 gimnazijos tikybos mok. Fr. Skėrys

tai liečia jų darbą Vakarų Vo
kietijoje. Dalyvavo 48 estų, 
latvių, lietuvių, lenkų ir veng
rų Liuteronų kunigai ir Bažny
čių darbuotojai. Lietuvių gru-

,(1963 m.) paskelbė giliai sie
kiančią reformą. ; šituose de
šimt dienų trukusiuose pasita
rimuose nuo š. m. liepos mėn. 
14 d. ligi 21 d. prie Ženevos 
ežero paaiškėjo, kad Pasaulio 
Liuteronų Sąjunga savo išsi- 
vystime stovi beveik prie kelio

ziavimo dalyviams išsamų pra 
nešimą apie Lietuvių Evange
likų Liuteronų Bažnyčios Veik
lą išeivijoje Vakarų Vokietijo
je. Vicesenjoras kunigas Juo
zas Urdze iš Bad Godesbergo 
davė platų pranešimą apie sa
vo su žmona privačią kelionę 
šią vasarą į Rygą ir Vilnių, 
šiuo laiku Lietuvoje yra 7 evan 
gelikų liuteronų kunigai, ku
rie aptarnauja 27 vietoves. Be 
to dar yra trys teologai kandi
datai: Francas Kalvanas, (ku
nigo Jono Kalvano brolis iš 
Tauragės), Čepas ir Roga. šie 
trys kandidatai vieną kartą 
per mėnesį važiuoja 'studijų į 
Rygą. Norėdami suprasti pas
kaitas, jie turėjo išmokti lat
vių kalbą. Lietuvoje tokių te
ologinių seminarų nėra. Visas 
išlaidas turi jie asmeniškai iš 
savo kišenės padengti. Jų ma
terialinė padėtis sunki, tačiau 
jie nesiskundžia. Didžiausia 
evangelikų liuteronų parapija 
ne tik Lietuvoje, bet ir visame 
Pabaltijy yra Tauragės para
pija. šiais metais kunigas Jo
nas Kalvanas konfirmavo 62 
jaunuolius-es. 1970 m. rugpiū 
čio mėn. 29 d. Tauragėje įvyko 
Evangelikų Liuteronų Sinodas 
ir tame Sinode kunigas Jonas 
Kalvanas buvo išrinktas Kon
sistorijos pirmininku. Be to 
kunigas Juozas Urdzė dar pra
nešė apie jo organizuotus su
važiavimus Bad Godesberge 
Pabaltiečių, Krikščionių Stu-

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUĖ 
CHICAGO, ILLINOIS 6032

PHONE: 254-W8 • ’

annoveno. Jis 
Evangeliją 10.

va- 
irnst Eberhard 
Evangeliją 17. 

Trečią dieną Biblijos darbą ve
dė kunigas Paulis Urdze iš 01- 
denburgo 
mo 21.

Po kasdieninio Biblijos dar
bo buvo skaitomos paskaitos 
šiomis temomis: “Pasaulio 
Liuteronų Sąjunga tarp nusi
vylimo ir vilties — visuotinio 
5-tojo suvažiavimo rezultatai; 
“Eviąn latvių jaunimo delega
to'akimis žiūrint”; “Užmirštos 
ir užmaršios bažnyčios Pasau
lio Liuteronų*' Sąjungoje”/ 
“Nuo Porto Alegro iki Evian- 
brazilų reakcijos^ ir “Penktojo 
visuotinio Pasaulio Liuteronų 
Sąjungos suvažiavimo teologi
niai aspektai”.

Trumpame straipsnyje ne
įmanoma duoti paskaitų sant
raukų. Ricklinge suvažiavome 
ne svajoti apie praėjusius lai
kus, bet pasiklausyti aukšto 
lygio religinio turinio paskai
tų, susipažinti su aktualiais 
bažnytinio gyvenimo klausi
mais t. y. apie Penktą visuoti
nį Pasaulio Liuteronų Sąjun
gos suvažiavimą Evian mieste 
prie Ženevos ežero ir paben
drauti su kitų Liuteronų Baž
nyčių atstovais išeivijoje. Aš
tuntą kartą man teko daly
vauti tokiame suvažiavime ir 
turiu visiškai atvirai pripažin
ti, kad jis kasmet vyksta drau
giškoj ir krikščioniškoj atmos
feroj.

Po kiekvienos paskaitos vy
ko diskusijos iškeltomis temo
mis. Paskaitininkai žadėjo jas 
leisti atspausdinti ir padalinti 
visiems suvažiavimo daly
viams.

EVIANE SUVAŽIAVIMO 
DVASIOJE

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

- Frank Zogas, President

Chicago Savings and Loan Assn,
JOHN PAKEL, Sr.- Chairman of the Board '' Mrs. PHIL PAKEL, President

6245 So. WESTERN AVE. ' - . TĘL. GR 6-7575
HOURS: Moo. 12 P. M. to S P. M, Tues. 9 to 4, Tbuts. S: Fri. 9 to S. Sat. 9 to 12:30

pę sudarė kunigai A. Keleris, J. 
Urdze, J. Stana
nius ir Bažnyčios darbuotojai: 
Fr. šlenteris, Afera Urdzienė, 
mokyt. R. Baliu is. ir mokyt. Fr 
Skėrys.

Kasdien vyko 
karinės pamaldbs. 
tomis laikė vist, penkių tauty 
bių kunigai ir p 
Ernst Eberhard 
laikė mūsų gari ės senjoras ku 
nigas Actemas 
Braunschweigo. 
pusryčii] vyko Biblijos darbas 
Pirmą dieną jau vadovavo vy
riausias bažnyč ų tarėjas kun. 
G. Klapper iš I 
pasirinko Mato 
Antrą dieną suvažiavimo 
dovas kun. Dr. 
aiškino Jono

Penktasis' visuotinis Pasau- 
, lio Liuteronų Sąjungos suva- 
i žiavimas Evian mieste rado 
bažnyčioje ir visuomenėj stip
resnį atgarsį, negu iš pradžių 
buvo manyta. Svarbią rolę su
vaidino ginčas dėl suvažiavi
mo vietovės. Tik paskutinę mi 
nutę padarytas pakeitimas iš 
Porto Alegre -Brazilijoj - į Evi 
an miestą prie Ženevos ežero.

Pasaulio Liuteronų Sąjunga 
su savo visuotiniu suvažiavi
mu tikriausiai susilaukė di
desnio susidomėjimo, kadangi 
Evian po ikišiolinių suvažiavi
mų LundCe (19V7 m.), Hanno- 
veryje (1952 m.), Minneapo- 
lyje (1958 m.) ir Helsinkyje

Chicago Savings
and Loan Association

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 

1L& jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

- B Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš
1 ~ 10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė>

nėšio pirmos.

INSURED mum

NSUREO

UNIVERSAL
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Jo 
neišpasakyta jo tuštpuikybė. Jo 
politinis trumparegiškumas ne
leido jam numatyti veiksmų blo
gas pasekmes. Jis buvo šlėktos 
mecenatas, “Panie Kochanku” 
mielai praleisdavo laiką su jais, 
užsiimdamas medžiokle, žaidi
mais bei lėbavimu. Jis vaišinda
vo šlėktą; pas jį visuomet pil
nas stalas ir devynios galybės 
gėrimų. Panie Kochanku bu
vo nepasotinamas ėdrūnas, be
saikis girtuoklis. Draugų ver
tę jis matuodavo pagal jų "ger

klių platumą''. Santykiuose su 
moterim jis pasižymėjo nedis- 
krečia elgsena.

Prancūziškos partijos šalinin
kus jis vadino “galolenkais”, o 
savo pažiūrų žmones laikė .“sar- 
matais".

Karolis Radvilas buvo viduti
nio ūgio, pakankamai apkūnus. 
Jo buvo Ubai didelė galva, iš
šokusios linksmos akys, ilgi 
ūsai, raudonai mėlyna nosis. 
Gąlva nuskusta su kazokiška 
čiupra ant pliko pakaušio. Nuo
širdus, su visais paprastas, ge
ras savo tarnams, kuriuos visada

i

f

i

£
i

Atsuko teleskopą į Ameriką
Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo pradžioje Kau

no Universiteto gamtos - matematikos fakultetą baigė stu 
dentas Povilas Slavėnas. Jam sekėsi matematika, ir jis mo 
•kėjo prie valdžios atstovų prisilaižyti. Tuometinė valdžia 
paskyrė Slavėnui stipendiją ir 1925 metais išleido į va
karų Europą ir Ameriką matematikos studijuoti. Jis 
baigė aukštuosius mokslus visų Lietuvos gyventojų su
dėtais pinigais, kurie valstybei buvo išrinkti mokesčių 
formoje. Gyvenimas pradžioje buvo sunkus, bet visi mo
kėjo mokesčius, kad jaunas matematikas galėtų baigti 
mokslus.

Povilas Slavėnas, gavęs Yale Universiteto diplomą, 
grįžo j Lietuvą ir Kauno Universiteto tuometinės vado
vybės buvo pakviestas dėstyti matematiką, o kiek vėliau 
ir astronomiją. 1930 metais jis jau buvo Kauno Univer
siteto astronomijos katedros privatdocentas, o už poros 
metu jis buvo paskirtas tos pačios katedros profesorium 
ir vedėju. Lietuvos vyriausybė nupirko kelis instrumen
tus dangaus kūnams stebėti, užsakė reikalingų knygų, 
o Slavėnas mokė ir auklėjo jaunus vyrus ir moteris.

Apdairus mūsų, astronomas, bestebėdamas įvairiau
siomis elipsėmis ir nukrypusiomis ašimis besisukinėjan
čius dangaus kūnus, pats pradėjo sukinėtis pagal besi
keičiančius sezonus. Pradėjo ateitininku su mokslo dar
bais “Logose”, perėjo tautininkus ir baigė 1960 metais 
išleista pusiau komunistine “Visatos sąranga”. Jis mo
kėjo prisitaikyti prie kiekvienos Lietuvoje buvusios vy
riausybės, jis prisitaikė ir prie okupanto primestos val- 
clžios. Mokslininkui tai dar nebūtų toks didelis minusas, 
jeigu jis be reikalo nepersistengtų. Be reikalo jis persis
tengdavo anksčiau, persistengia jis ir šiandien. 0 gal 
kartais Į ramiai astronomijos darbą dirbančio profeso
riaus Observątoriją' įsibrovė kofe netašytas “parteicąs” 
ir nejučiomis stuktelėjo teleskopą. Profesorius, kaip gir
dėti, stebėjo ' šalia didžiosios Betelegūzos besisukantį 
Sirijaus palydovą, p čia staigiai teleskope jam pasirodė 
kitokį vaizdai. Prof. Slavėnas, neatitraukdamas akies 
nuo teleskopo, labai atidžiai viską sekė, p artimiausiam 
savo pavaduotojui liepė užrašyti šiuos “mokslo duomenis”:

“Jaudina ne staigmena, o seniai pažįstamas nu
sikaltėlių “braižas”, paaiškėjęs pirm, negu pasiekė 
mus spaudos žinia apie banditų sėbrų sujudimą už
sienyje. .. Sakoma, banditas buvęs žiauraus būdo.

Tai suprantama. Aktyvūs reakcininkai pasižymi la
bai buku nuožmumu. Kartais patekę į teisingumo 
rankas, jie bando suversti atsakemybę savo vadok
liams. Bet tuo sunku tikėti. Žiaurybė tenkina nie
kingą bukapročių savimylą. Dar naiviau būtų vaiz
duoti banditus kokiais paklydėliais ar proto neteku
siais. Banditaujantieji reakcininkai yra paprastai 
labai siauro akiračio, užsispyrę, gyvuliškai klastin
gi bukapročiai. Iki žmogaus lygio nepakilęs, o žmo
giško pavidalo išsigimęs pitekantropas, miesčioniš
kos buities taisykles išmokęs, jau vaizduojasi žmo
gumi — ne, antžmogiu! Toks tipas niekad neklysta. 
Klydo tie, kurie jo iki galo neperprato”. (Prof. P. 
Slavėnas, Lietuvos TSR Mokslų Akademijos akade
mikas, “Tiesa”, 1970 m. sp. 23 d. 1 psl.)
Yale universitete besimokęs mūsų astronomas savo 

teleskopą nukreipė ne į Sirijaus palydovą, bet į Ameriką. 
Teleskope jis pastebėjo Amerikoje “banditų sėbrų suju
dimą” anksčiau, negu Pranas Bražinskas su sūnumi pa
bėgo iš Sovietų Sąjungos. 0 nusikaltėlio “braižas” astro
nomui dar anksčiau buvo pažįstamas. Gaila, kad ne tik 
pats astronomas, bet ir jo bendradarbiai į tuos nežmo
niškus ženklus laiku neatkreipė reikalingo dėmesio ir 
visko “iki galo neperprato”. Savo teleskope matytus 
ženklus mūsų astronomas surašė į “mokslinį darbą”, pa
vadino jį “Nusikaltėlių braižąs” ir atmušė jau minėtoje 
“Tiesoje”.

Būtų juokinga, jeigu nebūtų liūdna. Aukštuosius 
mokslus baigęs lietuvis, vadovaująs mokslo katedrai, kal
ba apie dalykus, kurių nesupranta arba nenori suprasti. 
Bražinskų savo gyvenime, prof. Slavėnas, greičiausia, nė
ra matęs, apie jų išgyvenimus jis neturi jokio supratimo, 
o rašo apie jų braižą, kuris astronomui tikrai nieko pa
sakyti negali, net jeigu ir žiūrėtų per ilgiausią telesko
pą. Kad įvairūs Stankevičiai, Šovos, Kulišaųskai rašytų 
prieš pabėgusius Bražinskus, tai dar suprantame. Oku
pantas jiems moką, jie rašo. Bet kad prof. Slavėnas 
dėtų ir oficialų akademinį savo titulą prie rašinio, kuris 
nepagrįstas jokiais mokslo daviniais, tai jau gėda.

Pr,of. Slavėnui turėtų būti žinoma, kad tėvas su sū
numi norėjo tiktai ištrūkti iš tos vergijos, kurią rusai 
primetė visai lietuvių tautai. Amerikos lietuviai nieko 
kito netrokšta, kaip padėti išsigelbėjusiam lietuviui vi
siškai ištrūkti iš rusų; susirasti darbo ir vesti normalų 
gyvenimą. f -

Prof. Slavėnui būtų daug geriau, yeigu jis ir toliau 
tebesiverstų astronomija, o nesikištų į astrologiją.

globojo ir duosniai apdovanoda
vo. Jam patikdavo apsirengti 
senovės bajorų rūbais arba sa
vo dvariškių spalvomis. Viešu
moje jis dėvėdavo Vilniaus vai
vados uniformą; karminą švar
ką su tamsiai mėlynais atla^ 
pais bei auksinėmis sagomis, 
kontušą, patašę arba lenkišką 
šoblę su paauksuotu kotu prie 
elnio odos juostos. Karminą kon- 
federatkė ant galvos; kelnės 
plačios ir suglamžytos.

Savo dvare jis užlaikė šim
tus uniformuotų tarnų, lakajų 
bei eigulių. Radvilas turėjo nuo
savą kariauną — 7,000 vyrų mi
liciją, kurią vadino albaniečiais, 
kadangi jų pagrindinė stovykla 
buvo Alboje. Anot jo amžinin
ko Niemcevičiaus, Baro konfe
deracijos metu jis buvo sutel
kęs iki 10,000 karių.

f
Politikoje Radvilas buvo tik

ras avantiūrininkas. Jis nebu
vo nuoseklus. Vienintelė jo po
litinė dorybė buvo meilė savo 
krašto bajorams. Jį visuomet ly
dėjo daugelis klientų. Kuris Lie
tuvoje? — klausė lenkų polemi
kas Ochockis, — nebuvo Radvi
lo klientu? Radvilas priimdavo 
klientų vaikus, kaip savo sūnus. 
Jis išlaikė daug šeimų. Užtat tu
rėjo daug draugų. Buvo pas jį 
daug prisiplakėlių, kurie vien 
dėl maisto ir degtinės išklausy
davo jo postringavimus.

Radvilas vengdavo miestų, nes 
nemėgo naujovių. Jis buvo pa
tenkintas Nesvyžiuje tarp šlėk
tos ir tarnų. Mėgdavo keliones 
nuo vieno savo dvaro į kitą. Di
diką su šlėkta rišo neišsilavini
mas ir apsiėjimo stoka. Ir tik
rai tais laikais Žečpospolitoje iš
silavinimas buvo retenybė. Man
dagumas ir manieros buyo plo
nytė fanera. Dvaruose vyravo, 
ištvirkimas, lėbavimas ir gir-, 
tuokliavimas. Pas Radvilą buvo 
importuotų gėralų: vengriškas 
tokajus, brangvynis, konjakai ir 
skanus alutis. Užtat pas jį fįM 
suomet sugužėdavo daug svečių, 
šeimininko Radvilo tikslas bu
vo aprūpinti kiekvieną svečią 
tiek degtinės, kad jis ar kris
tų po stalu ar grįžtų į namus 
tik su tarno pagalba.

Nors Radvilas buvo žymiau
sias Lietuvos “Bachas”, lenkuo
se jis, turėjo rimtų konkurentų. 
Buvo ponų, kaip Adomas Mala- 
chovskią, kunigaikštis četver- 
tynskis ir kiti su ištroškusio- 
mis gerklėmis. Buvo pavojinga 
svečiams pastavinti su jais, nes 
šitie butelių drąsuoliai gerdavo 
be saiko.

Lenkų Karūnos didysis sekre
torius Mykolas Granovskis, su
sigiminiavęs su Radvilais, pri
klausė prie tų ponų. Gražios iš
vaizdos, aukšto ūgio, ir nępapras 
to fizinio -stiprumo Granovskis

buvo kartu vaišingas ir pasilei
dęs.

Kadvilo puotų dalyviai pasi- 
baisėdąvo dėl jo žiaurių ir daž
nai nepadorių išdaigų, bet visai 
kas jarų būdavo atleidžiama, nes 
turtuolis kunigaikštis visada ap
dovanodavo nukentėjusius — 
duodamas brangią tabokinę, gra
žų diržą, kardą, pistoletą, net 
pabalnotą arklį, ar kaimą su gy
ventojais. Nepamirštamas, tik
ras ar prasimanytas vaizdas bu
vo, kaip “Panie Kochanku”. vien
marškinis, plačiomis raudonomis 
kelnėmis ant vyno statinės va
žinėjo po Naugarduką ūždamas 
su plačių apylinkių šlėkta.

Radvilas jautėsi kaip karalius 
Lietuvoje. Užmušti, nušauti val
stietį ar net bajorą jam nieko 
nereiškė. Nors .pataikūnai ir 
dvarų urėdai iščiulpė iš jo mi
lijonus auksinų, jam piekad ne
pristigdavo pinigų. Net 1790 
m., kai mirė Radvilas, jis gavo 
5-6 milijonus auksinų metinių 
pajamų. Tačiau daugumas jo 
dvarų buvo apleisti. “Panie Ko
chanku” neturėjo nei laiko, nei 
noro ūkininkauti. Jo urėdai ėmė 
pavyzdį iš “gaspadoriaus”. Bau- 
džiauninkąms buvo tikras pra
garas.

Kelionių metu Radvilas su sa
vo gausinga palyda atvykdavo 
į apleistą dvarą. Tučtuojau tar
nai sutvarkydavo virtuves, įreng 
davo puotos stalus, patiesdavo 
guolį. Po triukšmingos puotos, 
staiga Radvilas su savo gauja 
išnykdavo, keliaudami į kitą 
dvarą. Ten pasikartodavo šita 
nepaprasta rutina. Medžioklės 
metu prisistatydavo kaimynai 
dvarininkai. Tarp Bialos ir Nes
vyžiaus buvo miškynai ir didžiu
lės balos. Ten Radvilas turėjo

bai nutukęs, Radvilas buvo ge
ras jojikas. Jis medžiodavo, kaip 
jo garsūs protėviai, stumbrus, 
šernus, elnius, lųšius, vilkus ir 
lokius. Nežiūrint jo ekscentriš
kumo, pusė Lietuvos bajorų jį 
laikę pagarboje. Jie buvo kon
servatyvus krašto gaivalas. Rad
vilas natūraliai, be fonaberijos, 
į savo draugiją priimdavo kiek-, 
vieną nepažįstamą, jai anas tik 
dėvėdavo “kontušą ir šoblę”. —. 
Man čiupra ir plačios kelnės pri
imtinos, nes, — aiškino Panie 
Kochanku, — po švabiškais rū
bais ' lietuviška širdis; negali 
plakti!

Kadangi jo kariaunos bei kli- 
entėlės skaičius viršijo Lietuvos 
kariuomenės skaičius, jis nieko 
Lietuvoje nebijojo. Joks kitas 
lietuvis magnatas neturėjo tiek 
kariuomenės. Radvilas nesivar
žė pasakyti valstybės žmonėms, 
ką jis galvojo apie juos. Jo įta
ka buvo svarbesnė už valstybės 
įstatymus. Kartą Radvilo pokš
tai taip įkyrėjo DLK raštinin
kui Pacui, kad jis pagrasino dvi-
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Tik ta jau paminėtoji pamaldžioj! ūki

ninkuos mažuma kiekvieną sekmadieni Į 
bažnyčią nuvažiuoti tesistengdavo. Di
džioji dalis ūkininkų sekmadieniais pasi
likdavo namie. Jie važiuodavo Į bažnyčią 
tik retkarčiais, tik į atlaidus. Pagrindinis 
tokios kelionės tikslas būdavo susitikti pa
žįstamus. Kadangi juos susitikti galėjo ir 
turguose, Į bažnyčią retai tevažiuodavo, 
nors neapleisdavo nė vieno turgaus.

Uoliai i miesteli ar bažnytkaimi sekma
dienių rytais rinkdavosi'jaunimas. Bet ir 
jam to rinkimosi pagrindinis tikslas būda
vo ne bažnyčioje melstis, o kitus pamatyti, 
save pasirodyti, susitikti. Sekmadieninė 
pramoga tai būdavo.

Prievolės jausmas sekmadieniais į baž
nyčią nueiti blankus tebuvo. Bet buvo no
ro bent kartą savaitėje iš šiurkščios ir pur
vinos kasdienybės persikelti j bažnytinės 
aplinkos grožį. Bažnytinė muzika, bažny- 
tinis menas, šventadieninis visų apsiren
gimas — tas viskas labai skyrėsi nuo kai
miškos aplinkos ir žmogų traukė, nors pa
čiam ir nesuprantant kodėl.

Bet labai nedaug tebuvo tokių, kurie 
būtų ėję į bažnyčią ne kokios prievolės 
verčiami, ne kokių pramoginį atspalvį tu
rinčių motyvų vedami, o grynai tik todėl, 
kad būtų galvoję, jog jų malda bažnyčioje

geriau pasieks Dievą, negu malda namuo
se. " {iC-.

Ilgos būdavo pamaldos bažnyčioje sek
madieniais. Prasidėdavo jutryna — į miš
parus panašiu giedojimu. Po jos būdavo 
iškilmingos mišios, žmonių vadinamos at- 
puskinėmis. Bendrinėje lietuvių kalboje* 
atlaidų mišiomis jas vadintų. Po ątpuski- 
nių būdavo ilga suma, po sumos pamoks
las. Po pamokslo giedodavo kąrunką — 
giesmę apie Dievo Motinos septynis .džiaugs 
mus ir septynis širdies skausmus. Po ka- 
runkos būdavo mišparąį.

Pamaldesnieji ir vyresnio amžiaus 
žmonės išbūdavo per visas tas pamaldas, 
arba kartkartėmis išeidavo iš bažnyčios ir 
vėl grįždavo, bet jaunimas bažnyčion tik 
per sumą susirinkdavo. Per sumą visi su
eidavo į bažnyčią, ir miestelio gatvės iš
tuštėdavo, nes nepadoru buvo pasirodyti 
gatvėje sumos metu. .

Bažnyčioje moterys buvo griežtai at
skirtos nuo vyrų. Moterys stovėdavo kai
riojoje bažnyčios pusėje, vyrai dešiniojoje. 
Vėliau pradėjo tai vienur tai kitur pasiro
dyti moterys vyrų pusėje, bet niekuomet 
nėjo vyrai į moterų pusę.

Žmonių maldos bažnyčioje mažai ryšio 
teturėjo su tuo, kas vykdavo prie alto
riaus. Kunigas laikydavo mišias, o žmo
nės arba poteriaudavo' rožančių per pirš
tus sukdami, arba maldaknygę skaityda
vo. Perskaitydavo ir mišių maldas, bet 
jas skaityti baigdavo kunigui mišių dar nė 
neįpusėjus, o paskui skaitydavo litanijas 
ir kitokias maldas. Ir tik vyresnio amžiaus 
ir pamaldesnieji teskaitydavo. Iš jaunimo

kove. Bet Radvilas nenorėjo 
kautis ir nustoti seno draugo. 
Jis nutarė Pacįi savotiškai pa
gąsdinti. Dėjosi labai supykęs, 
liepė savo tarnams suimti Pacą 
ir apkaltį pančiais. Kitę dieną 
įsakė jį aprengti mirties marš
kiniais ir išvesti į aikštę mirti. 
Buvo pašautas budelis ir kuni
gas. Susirinko smalsuolių. Paco 
ir Radvilo bendri bičiuliai ėmė 
prašyti malonės, puolė Radvi
lui* į kojas. Radvilas vis vai
dindamas ragino budelį greičiau 
kirsti Pacui galvą. Pacas pa
prašė išpažintojo. Tada Radvi
las staiga ėmė kvatoti: “Matai, 
aš tave daugiau išgąsdinau, ne
gu tu mane.”

Paskui jis vaišino ir linksmi
no apstulbus! Pacą. Bet šis, ne
spėjęs atsipeikėti, po kelių dienų 
mirė. Radvilas atmokėjo gimi
nėms, kad nekeltų bylos ir vis
kas buvo pamiršta.

Nenuostabu, kad niekas ne
bandė ginti savo teises teismo 
keliu prieš Radvilą, žmogus tik 
galėję apeliuoti į Radvilo gera
širdiškumą ar puikybę, nes tai 
buvo vienintelė instancija, su 
kuria Panie Kochanku skaitėsi. 
Visi -jo kaimynai, dvarininkai 
bijojo jo rūstumą. Radvilas 
tvarkė 1000,000 “dūmų”, gry
telių. Jo valdžioje buvo dešimt 
miestelių ir 600 kaimų.

Bet Radvilas paliko ir kon
krečių darbų. 1778 m., jo lėšo
mis Nesvyžiuje buvo įsteigta ar
tilerijos mokykla; Nalibokuose 
ir Užečyje stiklo liejyklos. Rad
vilas sutvarkė juostų bei kilimų 
dirbtuves Slucke.

Susitaikymas su karalium
Radvilui nekliudė šalti santy

kiai su karaliumi. Radvilas bu
vo priešingas Stanislovui Po- 
riiatovskiųi iki 1784 m. Tada 
staiga jis viešai parodė drau
giškumą savo senam priešui.

Pagal senai nusistovėjusią 
tvarką 1784 m. Lenkijos-Lietu
vos seimas turėjo susirinkti 
Gardine. Karalius ten vyko iš 
lėto, apsistodamas pakeliui pas 
vieną vaišingą magnatą, paskui 
pas antrą. Stanislovo Poniatovs
kio kelionė ėjo pro Radvilo že
mes. Karolis Radvilas jį pa
kvietė į sava pilį Nesvyžiuje pa
viešėti. ■

Tur būt, Radvilui nusibodo ii- 
gąs priešingumas karaliui. Gal 
jis norėjo patenkinti savo pui
kybę, nustebindamas karalių sa
vo turtingumu ir vaišingumu. 
Įsidėmėtina, kad Radvilas Nes
vyžiuje karalių vadino senu ti
tulu, kurį karalius turėjo prieš 
savo elekciją: Radvilas jį titu
lavo “Lietuvos urėde Poniatovs
kį”. Karalius Stanislovas Au
gustas ir priėmė šitą pravardę.

(Bus daugiau)

retai kas maldaknygę teturėdavo, o dar vo, į bažnyčią neidavo, nors bažnyčia ir 
rečiau rožančių. Jie tik taip sau stovėdavo nebūdavo perpildyta. Ypač jaunimas ir Nuo vienuoliktos iki dvyliktos negalima 
bažnyčioje, kad stovėti joje reikėjo.
Klaupkų nedaug tebūdavo, ir juos reįkė 
davo išsinuomoti, todėl dauguma bažny
čioje stati stovėdavo.

žmonės žinojo, kad reikia poterius 
kalbėti. Juo daugiau poterių sukalbėsi, 
tuo labiau Dievas tau padės. Bet tuos po
terius dauguma kalbėjo į turinį nesigilin
dami, net apie visai kitus dalykus tuo pa
čiu metu galvodami. Žmonių supratimu, 
ne mintis buvo svarbu maldoje, bet žo
džių ištarimas, šnibždėjimas.

Iš jaunųjų mažai kas tepoteriavo. Per 
sumą būti bažnyčioje buvo jiems arba pra
moga, arba tik būtina prievolė. Net ir dau 
gumai pavasarinipkų tikėjimas buvo lik 
kažkas šalia žmogaus, ne pačiame žmogu
je, tik socialinė apraiška, tik ašis to gyve
nimo būdo, už kurio išlaikymą kovoti bu
vo užsiangažuota;

Pamokslai retai tebūdavo kaimiečio 
mentalitetui pritaikyti, jam suprantami. 
Dažniausia būdavo pasakojama apie daly
kus į dabartį nesiremiančius, mažai ryšio 
su patirtimi teturinčius. Nou savaitės darbų 
pavargęs žmogus,* jeigu suole sėdėdavo, už 
migdavo ir pabusdavo tik tada, kai įsikarš 
čiavęs pamokslininkas pradėdavo ugnimi 
ir kitomis kančiomis gąsdinti.

Atlaidų dienomis keleriopai daugiau 
žmonių į miestelį suvažiuodavo. Bažny
čioje jau nebetilpdavo. Per sumą daugiau 
būdavo šventoriuje negu bažnyčioje. Ir 
šiaip sekmadieniais vasaros metu daugelis 
per sumą šventoriuje po klevais stovėda-

miestelio “inteligentai” šventorių mėgo. 
Jie ten stovėdavo tylūs, be kepurių, vei
dais į didžiojo altoriaus pusę, ir klaupda- i 
vosi tik tada, kai bažnyčioje būdavo pa
kylėjimas. šitaip jie, šventoriuje stovė
dami, bažnyčioje vykstančiose mišiose da
lyvaudavo.

Iškilminga būdavo atlaidų dienomis. 
Du kartu apie bažnyčią eidavo: per sumą 
ir per mišparus. Vyrai nešdavo bažnytines 
vėliavas, moterys altorėlius. Kunigas, su 
monstrancija rankose, eidavo po baldaki
mu, kurį nešdavo keturi vyrai, komžomis 
apsivilkę. Berniukai, kunigai iš šalių ei
dami, visą laiką skambindavo varpeliais. 
Priekyje baldakimo eidavo baltai apsiren
gusios mergaitės ir pasikeisdamos barsty
davo ant. tako baltus gėlių žiedus, švei
corius (tvarkdarys), su ilga lazda, su barš
kalu jos gale, skirdavo kelią per minią. O 
spūstis būdavo nepaprasta, kol visi iš baž
nyčios išsiversdaVo. Einant apie bažnyčią 
giedodavo choras, skambėdavo varpeliai, 
bet jau sunku būdavo girdėti, nes būgnai 
viską į vieną gaudesį suliedavo.

Ir pamokslus atlaidų dienomis vasaroš 
metu šventoriuje sakydavo. Gražūs būda
vo tie pamokslai, nes parinktas būdavo 
geras pamokslininkas. Būdavo iš ko pa
rinkti, nes į atlaidus .daug kunigų iš aplin
kinių parapijų suvažiuodavo.

Melsdavosi žmonės ne tik bažnyčioje. 
Sekmadieniais namie pasilikusieji sumos 
metu kalbėdavo rožančių. Vienuoliktą va
landą susirinkdavo visi į vieną vietą. Visi

būdavo po laukus vaikščioti, nes galėjo 
žmogus velnią susitikti.

Gegužės mėnesį kiekvieną dieną yisa 
šeimyna susirinkusi kalbėdavo gegužines 
maldas ir giedodavo giesmes. Spalio mė
nesį kiekvieną vakarą-kalbėdavo rožančių. 
Visos tos maldos būdavo atliekamos atsi
klaupus; Iš devynioliktojo į dvidešimtą 
šimtmetį pereinant gegužės ir spalio mėne
sių maldos tebebuvo praktikuojamos be
veik kiekvienuose namuose. Apie 1930-sius 
metus jau gal tik pusė visų kaįmieščių, dau 
giau stambesniuose ūkiuose, šito papročio 
besilaikė.

Per Kryžiaus dienas (pirmadienį, antra
dienį ir trečiadienį prieš šeštines) žmonės 
rinkdavosi sodos senkapiuose ir suklaupę 
giedodavo. Ir tas paprotys apie 1930-sius 
metus buvo jau pradėjęs nykti. įvairias 
giesmes giedodavo vakarodami per Ad
ventą. Populiariausia iš visų buvo anks
čiau paminėtoji Karunka. Buvo ir storas 
giesmynas, “kantičkomis” vadinamas.

(Bus daugiau)
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iesto kaimynystėje Į

falefu PRozpect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET

PERKRAUSTYMAI

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

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rtf St., Chicano, HI. 60629 

Tel a L: PRoapect 63084

DR. K. G. BAIUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford 

Medical Building). Tol. LU 5-644* 
Pnima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

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

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

ii .Įvairių atafjarv- 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tek: FRontier 8-1882

AKIU, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
pritaiko akinius 

2858 W. 63 rd STREET 
Ofiae'telef^ PRoapect 8-3 

RackL f»M.; W Ai brook 5-5074
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

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

aktai antradieniais ir penktadieniais
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

Ražu 3241'WEST 56th PLACE
Phono: REpublic 7-7868

T>r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
t^tometnatas

DR. EDMUND E C1ARA
2709 W. 51»t STREET

Tel.: GR 6-2400
ZaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, 7—9, antrad, penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Rez. Gi 80873

WL PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 45849 

Rszidj 388-2233 
OFISO VALANDOS.

FirmacL. ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
antrai, penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

(Atkelta iŠ 3-čio psL) 

APIE VASARIO 16 
GIMNAZIJĄ

Uždarame ratelyje, t. y. gry
nai lietuvių tarpe mokyt. Fr. 
Skėrys perdavė Vasario 16 
gimnazijos direktoriaus V. 
Natkevičiaus ir Evangelikų 
jaunimo ratelio vardu sveiki
nimus. Padarė trumpą prane
šimą apie dabartinę gimnazijos 
būklę, mokinių skaičių ir ben
drabučio statybą.

Visų didžiausias jo rūpestis 
— Vasario 16 gimnazijos eg
zistencija ir lietuvių tautos išli 
kimas išeivijoje. Jis prašė vi
sus lietuvių evangelikų liute
ronų kunigus, Bažnyčios dar
buotoj us ir parapijų pirminin
kus kalbinti tėvus, kurie turi 
nokyklinio amžiaus vaikų, 
eisti juos į Vasario 16 gimna-

Senoji arkline laidojimu karieta

TĖVAS IR SONUS
FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Teief.: GRoovehiU 6-2345-6

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Teief.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

'r 1ROUETTE

DR. W. M. ElSiN - EISI NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS , 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kodzie Ave^ WA 5-2670

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—U 
vai ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

KELIONĖS Į LIETUVĄ

Ofiso tol.: Portsmouth 7-6000
Rebid. telof.: G Arden 3-7278

Žmoniškas metodas1 
lėktuvams apsaugoti

MILWAUKEE, Wis. —. 
County News pasiūlė tikrai žmo
nišką metodą lėktuvams apsau
goti nuo grobikų, būtent: 

Kiekvienas modernus lėktu
vas yra aprūpintas deguonie 
(oxygeno) sistema, per kurią 
keleiviai aukštai skrendant yra 
aprūpinami papildomu kvėpavi
mui reikalingu deguoniu.

Per tą pačią sistemą būtų ga
lima paleisti takias dujas, kurios 
visus lėktuve esančius sekun
džių bėgyje užmigdytų. Lėktu
vo įgula turėtų turėti dujokau
kes. Kad keleiviai nesipriešin
tų, reikalui ištikus, būti užmig
domi, jų sutikimas būtų įrašy
tas į tikėtą.

Dujoms visus keleivius ra
miai užmigdžius, įgulos nariai 
suimtų ir saugiai patalpintų 
bandžiusį lėktuvą pagrobti, o 
kiti keleiviai atsibudę nė neži
notų kas čia atsitiko.

Tampos
— tarpas 1Q mylių — yra mies

 

telis “Brandon”, šis miestelis 

 

prieš 17 metų buvo toks mažu- 
šimtų gyvento

jų. Kaip išplatino vieškelį 60, 
šis miestelis pradėjo augti. Pri
statė keletą moderniausių “pre
kybos centri”, su visais pirkė-

LEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI t

r
į
f

NAUJOJI ŠERMENINĖ ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
De Young - Vroegh Funeral Leonard Funeral Home

Home
649 East 162nd Street

South Holland, Illinois

v
10821 S. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

, aunimas išmokti lietuvių kai 
ir tapti susipratusiais lietu

viais tautiniu ir kultūriniu at- 
: svilgiu. Visur kitur lietuviš
kas jaunimas nutautės ir pra
žus kitų tautų tarpe. Mokinių 
verbavimo akciją reikia būti
nai pravesti ir užjūryje, nes 
gimnazijoj šiuo metu mokosi 
tik keturi mokiniai iš Užjūrio 
ir du iš Anglijos. Gimnazija 
ne dėl finansų, bet dėl moki
nių stokos gal turės užsidaryti, 
jei tėvai neleis savo atžalyną į 
lietuvių gimnaziją. Sąlygos 
mokiniams čia geros ir ateity
je bus dar gerinamos. Mums 
lietuviams reikėtų pasimdkyti 
iš vengrų, kurie tikrai labai 
gražiai susitvarkė savo gimna
ziją prie Nūrnbergo ir prieaug 
lio problemų neturi. Vengrai 
tėvai nesigaili- lėšų ir leidžia 
savo veikus į savo gimnaziją iš 
įvairiausių kraštų, šiuo metu 
toje gimnazijoje yra 350 moki
nių, 50% iš užsienio. _

Baigė lietuvių gimnaziją mo
kiniai gali studijuoti visuose 
universitetuose, nes jie gauna 
atestatą iš Vokietijos Švietimo 
Ministerijos. TurįMittlere Rei- 
fe t y. baigę šešias klases, gali 
įsigyti gei-as specialybes ar 
profesijas. Visi kunigai ir Baž
nyčios darbuotojai išklausę, 
mokyt Fr. Skėrio pranešimą 
pažadėjo padėti gimnazijai 
verbuoti mokinius.

Ricklingen Evangelikų Vi
daus Misijų prieglaudų vedė
jas kunigas Schmidt pasveiki
no suvažiavimo dalvvius ir da 
rė išsamų pranešimą apie prie
glaudą. šita prieglauda Įsteig
ta prieš 90 metų ir joje dabar 
yra virš 1800 asmenų. Iš jų yra 
835 psichinių ligonių, senelių, 
vaikų ir kiti ligonys. Maistu ap 
sirūpinama iš turimų trijų 
ūkių. Vieną popietį diakonas 
Koefer suvažiavimo dalvviams 
aprodė prieglaudą. Akivaiz
dus buvo didelis vargas, nes 
tuos žmones reikia prižiūrėti 
su meile ir širdgėla. Atsiran
da pasiaukojančių žmonių," 
kurie tą krikščionišką darbą 
dirba ir jis dar kasmet plečia
mas, nes pareikalavimai di
deli.

Suvažiavimo rengėjas kuni
gas dr. Eberhard numato se
kančiais metais
ruošti Bavarijoj, netoli Alpių 
kalnų. Paskutinės dienos va
kare buvo atsisveikinimo pa
maldos su šventa Vakariene, 
kurią pravedė vyriausias baž
nyčių tarėjas kunigas G. Klap- 
per ir bažnyčios tarėjas kuni
gas dr. Eberhard. Kitą dieną 
po pusryčių visi atsisveikino 
su suvažiavimo
Eberhard ir jam padėkoję už 
malonias ir gaivinančias die
nas Ricklingene, išvyko Į na
mus.

Apie šį miesteli pirmiau žemė 
buvusi labi i pigi, tai žmonės 
skubiai pirk >si ir statėsi namus 
ir kitokius : jastatus. Dabar šis 
miestelis tiėk išaugo, kad grei
tai bus skaitomas miestu, šio 
miestelio apylinkėse yra apsigy
venusių dau r lietuvių šeimų. Vi
duryje miestelio stovėjo labai 
senas ūkini: >ko Mr. Stowersona 
namas. T ė1 ui mirus jo sūnus 
perėmė šį di džiulį namą su daug 
aplinkui žeuės, išremontavo ir 
padarė rinkimą mirusiųjų laido
jimo koplyčią.

Sūnus žinojo, kad jo tėvas bu
vo gimęs ir augęs šiaurėje, Tho
maston, Maine. Ten jis turėjo

kitose Chicagos dalyse ir prie-

ūkiamą karietą — 
. Surry-frame coach,

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR NAKTf

f

t

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

Turime šermenims vietos 
miesčiuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktį.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA.

EUDEIKI
Laidotuvių direktoriai:

BUTKUS - VASAITIS

Phone: YArds 7-19113X54 So. HALSTED STREET

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

1446 So. 50th Avė., Cicero, UI* Phone: OLympic 2-1OC?

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

Narkotikų problema
FLINT, Mich. — Grand jury 

patraukė teisman 32 asmenis, 
kurie kaltinami pristatymų nar
kotikų agentams, kurie juos 
pardavinėja Flint apylinkės 
aukštesnių mokyklų mokiniams. 
Be to dar, 25 apkaltinti narko
tikų pardavinėtojai.

“hearse” 
kurią senasis Stower 1872 me
tais buvo pasidirbinęs pas vieną 
tų laikų belaisvį kalvį. Sūnus 
A. Dick Stdwer parsivežė šį tė
vo palikimą — laidojimų veži
mą ir laiko ^prie savo laidotuvių 
koplyčios kaip prisiminimą, kaip 
arkliais būdavo vežami mirusie
ji į kapus. Kaip jo tėvas, taip 
ir sūnus gerbia tokį vežimą, nes 
ir senasis Stower buvo laidojimų 
direktorius, -j \

Pas mus ^atrodo, kad jau J 
vasara baigėsi a ’ |

Kelioms dienoms buvo atvė
sęs oras, bet po gražaus lietu
čio vėl sukaito, tik naktimis vė
siau. Vėl vasara, gražu ir-šil
ta. Praeita vasara buvo gerokai 
įkaitusi, bet buvo gana skait
linga turistais. Visur matėsi, 
kaip šiauriečiai atvažiavę ieški
nėja “bargenų”, nors dabar tų 
bargenų jau sunku surasti. Vi
sokį pirkimai — namų, žemės, 
tai kainos veik dvigubai iškilo. 
Stebėtina kaip čia atvažiuoja se
neliai peržengę 80-tą amželį ir 
dar kalba apie “bargenus”: ieš
ko, kur pigiai nusipirkus namą, 
jį dar mano persidirbti pagal 
savąjį skonį, ir taip padaro. Tik 
klausykis, tas su lazdele pasi
remdamas “remontuoto j as” jau 
užbaigė visus remontus, ir va
žiuoja pas “Abraomą”, o jo baig
tą ar nebaigtą namą pasiima li
kusi šeima ir norėdami atsikra
tyti nereikalingo palikimo, par
duoda.

Net gaila girdėti, veik atiduo
da svetimiesiems. Jai atvažiavę 
žmonės susiskaičiuotų savo am
žiaus metus, galėtų nusipirkti 
puikiausiai pastatytą namą net 
su visais puošniais baldais, tuo
met dar galėtų pratęsti sau am
žių ir laisvai pagyventi sveika
toje be naujų rūpesčių.

Vėliausiai žmonės pradėjo vi
su smarkumu pirktis treilerius 
— priekabas. Modernų treilerį 
su 3 miegamais ir moderniais 
baldais galima nusipirkti už 
$6,000 visai naujutėlį. Pasista
to ant išsinuomoto sklypo ir pui
kiai gyvena. Oonutė

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 

iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtų 
pigesne.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje Įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į -

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

972" So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

TeL ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732 Lietuvos savo gūrinęs,

DR. A MADONAS 
C H IR U R G A S 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmai., ketvirtai., 5—8,

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 7Ts» STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. P-; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta-

Trečiadi^iiais uždaryta.

_ DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS "

kalba lietuviškai
2618 W. 71st SL — TeL 737-5149 
Tikrina aki a, Pritaiko akinius ir 

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

kaltinamas bylas narkotikų tie
kėjams.

TRENTON, N. J. — New Jer
sey aukščiausias teismas 5 bal
sais prieš 2 sumažino bausmes 
už pirmą kartą nusikaltimus ma-. 
rijuaną turėjus ar vartojus. 
Teismas savo nutarimą pagrin
dė tuo, kad kalėjimo bausmės 
nėra problemos išsprendimas.

Gub. William Cahill pasirašė 
naują įstatymą, kuriuo už turė
jimą nedidelio kiekio marijuanos 
bausmė iš 15 metų sumažinama 
iki 6 mėnesių.

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel: YArds 7-1741 - 1742

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

- DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd ST.

VaL: antrai., nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai, nuo 5—1 vaL vak.

Ofise Ulef^ 776-2880
Naujas rez. talef.: 448-5545

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

Ofisaa 2750 West 71 st St 
TeL 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vat vak. 
S^knuxiieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bundra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TeU PR 8-1223
Dr. V. Tauras išvyko atostogų 

iki XI. 2 d.
Ligoniai gali kreiptis pas 

Dr. P. Strimaitį.

(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio raianooj 
gražiausios gėlės ir vainikai, antk> 

pių papuošimai ir sezoninė* 
kapam gėlės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS
552S So. Harlem Ave. — 586-122<

BEVERLY HILLS GtLINYČIA
GELBS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET , 

Telefonai: PR 80833 ir PR 8083*

NAUJAGIMIAI SOCIALISTAI

GeORGETOWN, Gviana. — 
Britų Gviąnos ministeris pirmi- i 
ninkas Forbes Burnham išleido: 
atsišaukimą j savo Liaudies na- į 
ęionalinio kongreso pagalbinį 
įrankį — Jaunųjų Socialistų! 
Sąjūdį, kviesdamas, kad pra
dėtų registruoti naujagimius 
kūdikius socialistų partijos na
riais... ir jiems labai ankstyba
me amžiuje “indoktrinuoti par
tijos filosofiją”—

Susirinkimų ir parengimųPIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

Air AH the Way 

30-Ib. LimitDR, V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 7Uf STREET 
Ofico felef^ HEmlock 4-2123 
Roxid. Tolof4 Glbson 8-6195 

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

a Nov,

suvažiavimą

rengėju dr.

SKAITYK •NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Paskutinė data kalėdiniams- siunti
niams į užsienius siusti yra lapkričio 
28 d., jei jie srunčiami oro peštu. Vė
liau ižsiuntus, paštas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

• Būdami ketvertų metų, mes 
žinome tiek klausimų, kiek tik 
jų gali būti, o kai mums septy
niolika — žinome visus atsaky
mus. Andre Morua

•Dgas yra pamokymų kelias, 
trumpas — pavyzdžių.

Seneka

NAUJIENAS
•—---- k mm stiro— ■

ir pro£M ikttio tirtai per
NAUJIENAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Garsaus Vardo Lietuvaičiu Drau- 
gi įm susirinkamas įvyks šį sekma
dieni, lapkričio mėn. 1 dieną Stakas 
salėje, 4600 So. Marshfield Avenue, 
Chicagoje, 2 vai. popiet. Narės malo
nėkite atsilankyti.

C. Austin, fin. sekt.

— Amer&es Lietuviy Piliečiu Pa- 
Ulpmis klvtoas rengia šaunų metinį 
balių, šeštadienio vakarą, spalio 31 d. 
Hollywood Irm svetainėj. 2417 W. 43 
St. Pradžia 7 vaL vak, Bus skanių už
kandžių ir gardžią 'gėrimų^ Gros An
tano Valiūne 
atsilankyti ir

orkestras. Prašo visus 
smagiai laiką praleisti.
Koomija ir Valdyba

Memory Piliečių Ly>a
“Bunco” ir kortų pobū-

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių
Aseociacijos

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

rengia smagų
vį sekmadienį, lapkričio 1 d. Lietuvių 
Auditorijoj, mažojoj salėj. Pradžia 2 
vai. po pietą. Bus skaniu užkandžių, 
veiks bufetas ir bus gražių dovanų. 
Prašo visus atsilankyti

Komisija ir Valdyba

— Chicagos Lietuviu "Kęstučio" pa- ■ 
Uipos klubo mėnesinis narių susirin
kimas Įvyks sekmadienį, lapkričio 1 d. Į
1 vai. p. p. Hollywood svetainėje, 2417 
West 43rd SL Valdybe I
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GEORGE F. RUDJHNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139
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TEL. 925-60152735 WEST 71st STREET

COOK WANTED

CL 4-2390

BEAUTICIAN

naujam Marquette Par-

LAUNDROMAT

3

HIGH RATES QUARTERLY— PAID
APDRAUDŲ

SIUNTINIAI- ? 2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

ME

HOME INSURANCES

. NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURSDAY, OCTOBER 29, 1970

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

Call chef 
DE 7-1300

Passbooks 

5’/2% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

with some following, 
on Northwest side.

Bus. 286-9179
Home 453-7916

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

STENOGRAPHERS
HIGH STARTING SALARY

M

Excellent opportunity with long esta-
___>T_ a.* _ _ V _ a i » • •»

instruments. Required good typing

IŠNUOMOJAMI 2% kamb. 1-me aukš
te pensininkams arba vyresnio am
žiaus asmenims. , Gera Brighton Par

ko apylinkė. Tel. VI 7-8785.

Good salary and working 
conditions.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS’

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiaL Ilgu metų patyrimas.

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:

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC. INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpublic 7-1941

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

COMPANY BENEFITS

427-0559

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629

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

maistas, pinigai.

Across 
from Illinois Central

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS - 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00. 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

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

EVANSTON, N. W.
BY OWNER

3 bdrm, stucco bungalow. Woodburn- 
ing frpl.. W/W carpeting. Walk to 

CNWRR and Willard school.
C - I-ow 80s.

J- -475-7591

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

17366 So. OLEANDER. TINLEY PAR
KE. Atdaras apžiūrėjimui šeštadieni 
ir sekmadieni 12—5 vai Naujas 3 
miegamųjų vieno aukštojnūro namas. 
Ąžuolo medis, pilnas rūsys. 30 mih. 

iki miesto IC traukiniu. $24,750.
CLAIR HOMES

tel. 346-0005 dienomis ir 
532-2471 vakarais.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė- 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

NE VIENAS ĖJAU — IR SESUTĖLĖS...

Gražy rudens šeštadienį trys Mackevičiai skuba į Donelaičio 
lituanistinę mokyklą. 7 mėty Antanukas yra 2-me skyriuje, 6 m. 
Diana —• pirmame ir 4 m. Natalija — parengiamoje klasėje.' 
Antanas ir Diana yra baigę Montessori mokyklą ir yra skautai. 
Diana taip pat lanko šią mokyklą. Jy tėvai Nijolė (Radvilaitė) 
ir Antanas Mackevičiai būdami kūdikiais atsidūrė tremtyje, bet 

gimtosios Tėvy Žemės nepamirš nei jy vaikai.

formos gaunamos 
nuovadose, Miesto 
Centruose, Miesto$5,000 minimum 

2 year certificate 

5%%
$1,000 minimum 
1 year certificate

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

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

NORTHBROOK, OPEN SUNDAY 
12—5 PM. BY OWNER 

1616 FERNDALE 
bedroom bi-Ievel. Choice district 

28. Wooded area. FHA approved. ' 
Priced well below market 

Lo 30’s for immediate sale. 
475-8529

RESTORANAS - VALGYKLA. Nau
jas namas, labai geras biznis, inteli
gentiška klijentūra. labai gera vieta.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43,000.

MŪRINIS BUNGALOW, 10 metų, 43 
uv u j xt 4-- t j- x’-t. x , , pėdu sklypaas. naujas garažas, erdvūsbhshed National distributor of Musical kambariai, Brighton Parke.

v x. 11 BUTŲ MŪRAS. 10 metų. 60 p.
knowledge of shorthand helpful, sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

JAUNAMARTE
I Ramunė J. Jurkūnaitė

« x Šį šeštadienį į lietuvių vardy
sią bus įrašyta nauja šeima: Ra- 
imunė J. (Jurkūnaitė) ir Gintau
tas Vitkai. Abu jaunieji dabar 
įgyvena Los Angeles, kur gyve- 
Įnair jo tėvelis mokyt Kazimie- 
įraš Vitkus. Ramunė yra duktė 
žinomų visuomenės veikėjų Vin- 
Sentinos ir inž. Jono Jurkūnų.

g JUOZAS (JOE) JURAITIS 
^Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
.nus. Volvus, Mercedes, Porschus ir 
•kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 
* mechanikai, vilkikas.

^RICHMOND AUTO SERVICE 
f 2934 West 63rd St.
’.Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

A. & L. INSURANCE & REALTY

&

Gintautas Vitkus yra inžinie- ku užsidegimu skuba, nei su die
nus, baigęs studijas magistro j uos reikalavimais lėtėja. Bet 
laipsniu. planingas valandų suskirstymas

Ramunė tėvelių išauklėta gra- padeda visur suspėti.
žioje lietuviškoje dvasioje, nuo I Baigusi Chicagoje universite- 
vaikystės dienų įsijungia į savos i to studijas, išvyksta į Europą jas 
aplinkos gyvenimą, lankydama gilinti ir studijuoja Austrijos ir 
lituanistines mokyklas, veikda- j Šveicarijos universitetuose.
ma su skautais, įsijungdaina į Po kelių metų, sustoja Chica- 
tautinių šokių būrelius. Vėl visa energija įsijun-

Ji mylėjo viską, kas ją supo gia į akademikų gyvenimą, bet 
lietuviškoje aplinkoje. Ir ją my-. sparnai, atrodo, lyg pakelti. Nau- 
lėjo visi, iš tos lietuviškos aplin-j ji planai ir nauji užsimojimai, 
kos: mokytojai ir draugai nio-i Vyksta į Los Angeles ir vėl 
kiniai, sesės skautės ir \isi kili pasineria į psichologijos studi- 
kur jinai būrėsi. , jas, po kurio laiko jas apvaini-

i kuodama magistro laipsniu.
Ir lyg užverstas pirmasis jau

nystės dienų Japas. Studijos 
'baigtos, šeima sukurta. O lietu
viškos veiklos dirvonas laukia ir 
tikisi sulaukti naujų Ramunės 
darbų, planų, sumanymų, užsi- 

i mojimų. Išeita mokykla, visuo
meninės veiklos patirties keliąi, 
mus tikina, kad po trumpo po
ilsio ji su vyru Gintautu vėl įsi
jungs į aktyvų lietuvišką darbą.

Jaunieji Ramunė ir Gintautas 
Vitkai įsikurs gyventi Los An
geles mieste. -vyt. k-

Baigusi gimnaziją pasirenka 
studijuoti psichologiją. Mėgsta 
studijas ir tam skiria daug lai
ko. Visa jaunatvės energija įsi
jungia j korp! Neo-Lithuania. 
Renkama j valdybas neatsisako 
ir sumaniai daug dirba. Daug 
laiko skiria ir lituanistiniam 
švietimui. Skaito knygas, rašo 
referatus, mėgsta spaudą ir joje 
bendradarbiauja. Iš mažų ra
munėlių žiedelių išaugo didelis 
lietuviškas ramunių darželis. 
Įsikūrė teatro vaidintojų būre
lis Antrasis kaimas. Ramunė 
kviečiama jaungiasi ir čia ir su
žiba, kaip gera vaidintoja. Ak, 
juk jaunatvės širdis tiek pilna 
linksmo humoristinio gyve
nimo.

Korporacijos veikla, teatro pa
statymai, kelionės Į kitas vieto
ves ir plius studijos universitete. 
O tas laikrodis nei su jaunatviš-

► Cail: Frank Zapoils 
■ <208% W. 95th St.

GA 4-8654

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus'ir baldus.

Pilna apdrauda.
I. RUDIS Tel. CL 4-1050

and lasuaSv Con>oaru

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusk 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

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

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Ulinois

INSURED

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

TRUCK MECHANICS 
(Journeymen)

nights 4:00 P. M. to 12:30 A. M.
All Company benefits.

DODGE TRUCKS, INC 
815 West Pershing Road

Tel.:. 927-4949 
Ask for BOB

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Marse gyvybė?
LONDONAS. — N.A.S.A. ir 

Erdvių administracijos remia
mas biologinis tyrinėjimas ro
do, kad net mūsų rūšies gyvybė 
egzistuoti, nors ir sunkiai įmano 
mai, tačiau yra galima Marse, 
pasakė Utah valst. universiteto 
mokslininkas Frank Salisbury 
pranešime jaunųjų būsimų mok
slininkų konferencijoje Chica
go j e.

Tatai rodo pavyzdžiai mūsų 
pačių planetoje žemėje, kur gy
vybė tarpsta stačiai neįmanomo
se sąlygose. Pavyzdžiui, Yellos- 
tone Parko verdančio vandens 
geizeriuose gyvena kai kurios 
bakterijos. Gyvybė gali egzis
tuoti begalinės sausros sąlygo
se. Net Great Salt Lake ežere 
ir Negyvojoje jūroje randami 
gyvi organizmai.

— Namiį savininkams 
metų ar senesniems paskutinis 
terminas pareiškimams31 paduo 
ti dėl nuosavybių mokesčių su
mažinimo Chicagoje ir Cook 
County yra lapkričio 10 d. Gi 
gyvenantiems kitose Illinois 
valstijos vietose — gruodžio 
mėn 10 'd. Blankus užpildo ir 
informacijas suteikia — A. Če 
pulis — tel. LA 3 - 1387. (Pr.>

— Balys Pupalaigis guli ^v. 
Kryžiaus ligoninėje, kambarys 
517. Lankymo valandos kas
dien nuo 2 iki 4 v. v. ir 6 iki 8

NO EXPERIENCE 
NECESSARY

Work in pleasant surroundings. 
Good salary. L C., bus transpor
tation. We want a mature neat 

appearing person in good 
health.

Apply in person only.

2427 EAST 72nd STREET

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 
*■ . - •

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

Kas, nori būti policininku?
Chicagos policijos superin

tendentas James B. Conlisk at
sišaukė j jaunus ‘čikagiečius,. 
kąSgnori pasidaryti policinin
ko karjerą, kad įteiktų petici
jų iki lapkričio 7 dienos, nes 
lapkričio 14 diena paskirta eg
zaminams. Policijos departa
mentas ieško kandidatų iš vi
sų sluogsnių, bet ypatingai iš 
negrų ir kitų mažumų grupių.

Aplikantas turi būti tarp 20 
ir 31 metų amžiaus; veteranai 
iki 35 metų amžiaus; ūgis ne
mažiau kaip 5 pėdos 7 inčiai, 
svoris tarp 145 ir 235 svarų, 
priklausant nuo aukštumo. 
Turi būti Chicagoje gyvenan
tis, Amerikos pilietis.

Policininkams patruliams 
alga — pradedantiems $9,600 
metams, po 42 mėnesių tarny
bos $12,120.

policijos 
Progreso 
valdyboje kambarys 1100 arba 
Policijos vyr. būstinėje, 1121 

į S. State St. kambarys 303. Ap
likacijas Įteikti Civil Service 
komisijai Miesto valdyba, 
kamb. 1100 ne vėliau kaip iki 
lapkr. 7 dienos.

— Inž. Charles Bimba šį šeš
tadienį išvyksta Į Aziją, Hon- 
gkongą ir Japoniją, kur jis 
specialistams skaitys paskaitą 
apie mažiausio oro spaudimo 
cilinderių gamybą ir pritaiky
mą.

— Marquette Parko šachma
tininkų klube atsiranda vis 
stipresnių ir stipresnių žaidė
jų. Vyresnieji, kaip R. Estka ir 
kiti turės jiems užleisti vietą. 
Paskutiniame -turnyre prieš 
Western Electric klubą' jie lai
mėjo 6:0 santykiu. Laimėtojų 
pusėje žaidė jauni žaidėjai An
tanas Jasaitis ir Janis Krame- 
nas. Jų ir kiek vyresnio žaidė
jo Rukuižos partijos buvo ypa
tingai gražios, rodančios aukš
to lygio žaidimą. Klubui vado
vauja senas šachmatininkas ir 
organizatorius čia gimęs lietu
vis Ričardas Rąčaitis.

K. Toliūnas

— Sigma Epsilon Theta So
rority spalio 23 d. paminėjo 
36 metų sukaktį iškilminga 
vakariene Sybaris restorane, 
kuris yra aukščiausio Chica- 
goje pastato John Hancock 95- 
me aukšte, šiai lietuvaičių or
ganizacijai, tikslu palaikyti 
tarpusavio draugystę ir seno
sios'tėvų žemės Lietuvos prisi
minimus, šiemet vadovavo 
Ann Kueltzo —« pirm. Mardel 
Kalnes — sekr. ir Helen Kavai 
— iždininkė. Pasakiški Chica
gos vaizdai ir (neono šviesų 
mirgėjimas bei gera nuotaika 
savųjų tarpe kėlė susirinkusių 
širdyse tolimesnius tarpusavio 
ryšius ir skatino' darbui, kad 
lietuviams nenustotų švietęs 
laimės ir laisvės žiburys.

REIKALINGA
NAMŲ ŠEIMININKĖ 

Didelis privatus kambarys ir 
50 dpi. per savaitę.

50 min. nuojChicagps
Tel. 375-3121 arba 219-933-0700

Established business with new 
washers in Melrose Park.

Must sacrifice. $8500.

345-2173 & 344-3107

— Connecticut valstijos lie
tuviai sudarė komitetą perrin
kimui sen. Thomas J. Dodd, 
kuris kandidatuoja kaipo ne
priklausomas. Vietos žmonės 
jį vadina Tyliosios daugumos

kandidatu ir žada jį išrinkti. 
Sen. T. J. Dodd yra parodęs di 
delį prielankumą lietuviams ir 
pavergtoms tautoms. Norintie 
ji ir galintieji prisidėti prie 
sen. Thomas J. Dodd išrinki
mo, yra kviečiami kreiptis į 
Lithuanian Americans for sen. 
Dodd, P. O. Box 955, Hartford, 
Conn.. 06101.

RUDENS TURTAI
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
ke. $44,000.

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

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

BEVERLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsys, apie $14,000 pajamų. Na
mas išsimoka per 6 metus.

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-rnos ir California. Kaina tin-

__ $25 Q00
2 AUKŠTU’MŪRAS,- 2 po 5. Nauia 

gazu šilima, garažas, prie Maria HS. 
$27.500.

MEDINIS' APKALTAS. Geri 6 ir 3 
kambariai. 2 vonios, kabinetų vir
tuvės. prie “Paramos”. Su nuolaida 
$14.900.

2 BUTU 18 metų mūras. Ąžuolo me
dis, modernios kabinėtų virtuvės ir 
ceramic vonios. 2 šildymai, garažas, 
arti mūsų - 
ke. $37,800. '

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

wrV’ . ♦ Chicagos Medžiotoju ir Meš
keriotoju klubo tradicinis šam
pano balius įvyks lapkričio mėn. 
7 d. 8:00 vai. vak. Marquette sa
lėje, 6908 So. Western Ave. šo
kiams gros Ramonio orkestras. 
Įėjimas, vakarienė ir šampanas 
tik 4 dol. asmeniui. Rezervaci
joms tel. 776-8688. (Pr).

♦ “Lietuviai Televizijoj” rem
ti pobūvis rengiamas spalio 31 
d., šeštadienį, 7 vai. vak. Balio 
Pakšto salėje, 3801 W. 38th St. 
Karšta vakarienė, meninė pro
grama, šokiai, grojant B>. Pakšto 
orkestrui.

Dėl stalų rezervacijos skam
binti 254-2233. Auka: $5.00.

Visus kviečiai
LTV Lėšų Telkimo K-tas 

(Pr).

PALIKIMAS. 7 kamb., 4 miegamų 
mūrinė rezidencija. Nauja šilima gazu, 
2 automobilių mūro garažas. 50 pėdų 
sklvnas, i vakarus nuo Kedzie. Tik 
$20.000. •

5% KAMB. MŪRINIS, šilima gazu, 
alumin. langai, pusė rūsio irengta. 2 
auto garažas, labai gera vieta. Tik 
$23 500

2 PO’ 5^ IR 4 KAMB. RŪSY. Šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly- 
nas, graži nuosavybė Gage Parke. 
$44.500.

GRAŽUS SKLYPAS^ 2 butų namui, 
geroje Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.

4 Pt> 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

GRAŽUS 4 BŪTU MŪRAS, .kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliununijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Gems pajamos. Marquette 
Parke. $54,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321


