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Saulėta, temperatūra sieks 90° 
Saulė teka 6:01, leidžiasi 7:48
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AR DOLERIS BUS NUVERTINTAS?
WASHINGTON AS. — Prezidento Nixono sekmadienio vaka

re paskelbta nauja astuonių punktų ekonominė programa buvo 
savo rūšies eksplozija, kuri sukrėtė ne tik Ameriką, bet ir dau
gelį kitų kraštų. Tas sukrėtimas ypač palietė Vakarų Europą 
ir Japoniją. Vadinasi, labiausiai tuos kraštus, su kuriais Amerika 
palaiko labai glaudžius santykius ir veda prekybą, kuri siekia 
bilijonus dolerių. Kadangi doleris buvo laikomas matu kitoms va
liutoms, tai jo atpalaidavimas nuo aukso (atšaukimas įsipareigo
jimo pirkti ir parduoti auksą, mokant 35 dolerius už unciją) su
jaukė pinigų keitimą bei santykį tarp dolerio ir kitų valiutų.

Premjeres Heath yra pasiruošęs šaukti platų
finansų ministerių pasitarimą

Pirmadienį iždo sekretorius 
John B. Connally sušaukė spau
dos konferenciją, kurioje jis ban
dė išaiškinti paskelbtos ekono
minės programos pasekmes bei 
atsakyti į įvairius klausimus. 
Vienas pagrindinių tos progra
mos punktų yra atpalaidavimas 
dolerio nuo aukso. Jis svarbus 
yra dėl to, kad su tuo atpalaida
vimu yra susieta jo vertė. Mat, 
reiškiama nuomonė, kad tas “at
palaidavimas” faktiškai reiškia 
dolerio nuvertinimą.

Iki šiol Amerika buvo įsipa
reigojusi auksą pirkti arba par
duoti. Kaina buvo nustatyta — 
35 doleriai už unciją. Tas įsipa
reigojimas ir sudarė dolerio pa
tvarumą. Dabar, kai Amerika 
nebeparduos daugiau aukso už 
dolerius, tai ir dolerio vertė, kaip 
priimta sakyti, pradės “plūdu
riuoti”, atseit, svyruoti, — jo 
vertė galės pakilti arba sumažė
ti. Viskas priklausys -nuo pa
klausos —. pasiūlos: jei doleris 
bus labiau pageidaujamas, tai 
jo vertė kils, ir priešingai. /To
kios nuomonės laikosi ir Cow- 

reiškia dolerio nuvertinimą, at
seit, jo nupiginimą. Vienok do
lerio nupiginimas gali nepasi
reikšti Amerikoje, bet jis bus 
jaučiamas užsienyje, kur dolerį 
mainant į kitą valiuta bebus ga
lima mažiau gauti markių, fran
kų ar kitos valiutos. Taip - pat 
daugiau reikės mokėti dolerių 
už įvairias užsienyje perkamas 
prekes.

Čekoslovakijoje 
atakuoja kunigus
BRATISLAVA, Čekoslovaki

ja. — Slovakijos komunistų par
tijos organas “Pravda” paskel
bė piktą straipsnį, atakuojantį 
Čekoslovakijos kunigų “prieš
valstybinę veikią” Aleksandro 
Dubčeko trumpalaikio režimo 
metu 1968 m.

Kunigai kaltinami “išnaudo
ję kompartijos ir čekų visuome
nės krizę” tu metų pavasarį ir 
vasarą ir kėlę “kraštutinius rei
kalavimus reabilituoti” bažnyčią. 
Negana to, esą, kunigai buvo įs
teigę “įvairias, dešiniųjų ir prieš- 
komunistinių jėgų” remiamas 
organizacijas, kurios nelaukda
mos pradėjusios “politinės akci
jos ofenzyvą”. Romoje veikian
ti Čekų emigrantų kunigų orga
nizacija straipsnyje perstaty
ta kaip “špionažo akcijos ir ideo
loginės subversijos Čekoslovaki
joje organizavimo centras”.

Naujoji katalikų ataka aiški
namą kaip pradžia kampanijos, 
kurią pradėjo bažnytinių reikalų 
įstaigos viršininkas Karei Hru- 
za.

Aleksandrui Dubčekui esant 
valdžios priešakyje per trumpą 
1968 metų “atodrėkį” Hruza 
buvo iš tų pareigų nušalintas ir 
bažnyčiai suteikta šiek tiek lais
vės, tačiau po sovietų invazijos 
ir Husakui užėmus Dubčeko vie
tą, Hruza beregint buvo grą-

IŠ VISO PASAULIO

LONDONAS. Amerikos eko
nominės priemonės gali gyvybi
niai paliesti vieną svarbią ga
mybą, būtent RB-211 motoro pa
gaminimą statomajam milžiniš
kam Lockheed'“oro autobusui”.
To motoro gamintojas yra ang
lų Rolls-Royce, kurs drauge su 
Lockheed skubina kontraktą 
baigti iki šio rugpiūčio 24 d.

WASHINGTONAS. — Grįž
tantieji iš. užsienių Amerikos 
turistai neprivalės mokėti mui
tą už parsivežamas 3100 vertės 
prekių; tai pat nereiks mokėti 
10 nuošimčių importo mokesčio 
už dovanas, kurių vertė yra ma
žiau kaip 810. Kareiviai gali 
siųsti namo be muito dovanas iki 
$50.

MASKVA. — Sovietu žinių 
agentūra Tass “išaiškino” prezi
dento Nixono naujųjų potvarkių 
reikalą. “Dolerio krizė yra tik 
Amerikos kapitalizmo žiaurios 
krizės atspindis”, pranešė Tass 
praeitą pirmadienį. “Nizono pa-; 
reiškimas per televiziją tatai iš
kalbingai patvirtina”.

MINDANAO, — Filipinai yra 
salynas, kuriame priskaitoma 
iki 7,101 salų. Tos salos nuo 1565 
metų buvo valdomos ispanų, o 
nuo 1893 m. amerikiečių. Betgi 
dar ir šiandien Mindanao salos 
kalnuose atrasta žmonių gen
tis, vadinama Tamaday Nanu- 
be, kuri tebegyvena akmens am
žiuje, niekuomet neturėjo kon
taktų su civilizacija, minta tik 
iš medžioklės ir jokiu žemės 
ūkiu nesiverčia, nes nemoka. 
Tamaday Nanubai priklausą pri
mityviai malajiečių grupei.

PLUCKLEY, Anglija. — šis 
kaimas pagarsėjo savo vaiduok
liais, kurių dabartiniu laiku pri
skaito iki 21, tai yra kiekvieni 
42 Pluckley kaimo gyventojai 
turi po vieną vaiduoklį. Viso ta
me kaime yra 900 gyventojų. 
Devyni vaiduokliai atsirado pa
staraisiais laikais. Viena yra 
moteris, kuri vaikščiodama po 
bažnyčios šventorių dejuoja ne
rasdama savo vaiko; kita yra se
na moteris, mirusi gaisre, ku
rį sukėlė jos pypkė, kai ji be
rūkydama užmigo; dar kita yra 
baltai apsirengusi bajoraitė, ieš
kanti savo vyro, ir 1.1.

LAS VEGAS. — Floridoje lei
džiamas žurnalas “Enquirer” 
paskelbė po kiek per savaitę Las 
Vegas naktiniuose klubuose už
dirba Elvis Presley ir eilė kitų 
lengvosios scenos “žvaigždžių”. 
Presley uždirba per savaitę 126,- 
000; Barbara Streisand, Andy 
Williams, G. Campbell ir Ann- 
Margaret po $100,000; tik Tom 
Jones uždirba po $90,000 per 6 
vakarus. Kiti devyniolika už
dirbą po 80, 70, 60, 50 ir mažiau 
tūkstančių.

šintas į savo prarastąją vietą ir 
jos tuoj pradėjo likviduoti Dub- 
čeko padarytas reformas.
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randa. Tai laikoma blogiausia 
nedarbo situacija 10 metų būvy
je.

WASHINGTONAS. Kai 
praeitą sekmadienio vakarą pre
zidentas Nixonas paskelbė savo 
naująją ekonominę politiką, 
krašto ekonomija atrodė sekan
čiai:

Infliacija
Vartojimo reikmenų kainų in

deksas per gegužės ir birželio 
mėnesius, kildamas metine rata 
po 6.6 nuošimčius, buvo daug 
aukštesnis negu 3 nuošimčių me
tinė rata per pirmuosius keturis 
Šių metų mėnesius. Liepos mė
nesio ratos tebelaukiama paskel
biant. • ; .. .

v Nedarbas

Liepos mėnesio nedarbo rata 
buvo 5.8 nuošimčiai, dviem de
šimtadaliais aukštesnė už 5.6% 
gegužės mėnesio ratą. Nedarbas 
apie 6 nuošimčius laikėsi per vi
sus metus su apie 5.5 milijonais 
žmonių,'kurie darbo ieško ir ne

Viduriniuos Rytuos 
laukiama rezultatų

KAIRAS, Egiptas. — Gerai 
painformuoti šaltiniai praneša, 
kad amerikiečiai yra užtikrinę, 
jog derybose dėl Suezo kanalo 
šiemet reikia laukti gerų rezul
tatų.

Egipte turimomis žiniomis, 
britų pasiuntinys pareiškęs 
Egipto valdžiai, jog jis yra tik
ras, kad JAV-bės pasieks gerų 
rezultatų dar šių metų pabaigos 
nelaukiant. Ta žinia derinasi 
su JAV valstybės sekretoriaus 
William Rogers pareiškimu 
egiptiečiams praeitą sausio mė
nesį.’ Jis pareiškė Egipto am
basadoriui Jungtinėse Tautose, 
kad Washingtonas šiuos 1971 
metus laiko kritiškais metais, 
nes abi šalys dabar nori susita
rimo. Esą, “kitos tokios geros 
progos gali nebebūti per eilę 
metų”.

Egipto prezidentas Anvar 
Sadat liepos mėnesio pradžioje 
pareiškė prezidentui Nixonui, 
kad jis derybose su Izraeliu kon
krečių rezultatų sutinka dar pa
laukti iki šio rugpiūčio vidurio, 
o po to Sadat turėsiąs padaryti 
svarbių sprendimų.

O arabų savitarpis karas didėja

UPI pranešimu, Sirija kęn- 
centruoja savo kariuomenę ir so
vietų gamybos tankus visu Jor
dano pasieniu. Tuo tarpu ne
girdėti apie naujus susirėmimus

Ekonomija

Bendras nacionalinis gamybos 
indeksas, ktą-iuo matuojamas 
pilnas viso Įrašto ekonomijos 
reikmenų ir patarnavimų teiki
mas, per antrąjį šių metų ber- 
tainį pakilo šiek tiek daugiau 4 
nuošimčių, bei žemiau negu per 
pirmąjį bertainį ir žemiausiai 
nuo 1958 medų. Administracija 
nebeskelbia savo sausio mėn. 
pranašavimo, kad bendra krašto 
produkcija šiemet sieks , vieną 
trilijoną ir 65 bilijonus dolerių. 
Tačiau nepaisant viso lėtumo, 
bendroji krašto produkcija augo 
sparčiau negu Kennedy ir John- 
sono administracijų metais. La
biausiai dėl to, kad pati ekono
mija šiandien yra daug dides
nė negu tada buvo.

tarp šių dviejų arabų valstybių 
armijų, praeitą savaitę sugrio
vusių arabų vienybę.

ir
Rado dinosaura t

VARŠUVA. — Iš lenkų 
mongolų sudaryta paleontologi
nė ekspedicija Gobi dykumoje, 
Azijoj, ieškodama archeologinių 
liekanų, aptiko gerai išsilaikiu
sius didžiulio šliužo griaučius. 
Nustatyta, kad tas 5 metrų il
gumo padaras yra šarvuotasis 
dinosauras.

Geriausia kalėjime
MIAMI. — Kriminal. teismo 

teisėjas nuteisė 21 metų Ste
phen Kistner vieniems metams 
kalėjimo už narkotikų pardavi
nėjimą. Tėvams prašant, teisė
jas pasigailėjo ir leido jaunajam 
Kistneriui gyventi su tėvais ir 
lankyti kolegiją. Stephen mie
liau pasirinko gyventi kalėjime.

LaikraštisVARŠUVA.
“Slowo Powszechne” rašo: “Vie
na rimčiausių Varšuvos gyven
tojų sveikatos apsaugos proble
mų yra atmosferos oro užterši
mas, kurio didžiausias kaltinin
kas yra didėjanti motorizacija.

Nors Varšuvoje per metus su
deginama apie 400,000 tonų ben
zino ir alyvos, tačiau pripažįs
tama, kad motorizacija tebėra 
pačioje užuomazgoje, nes Varšu
voje tūkstančiui gyventojų ten
ka dar tik 50 motorvežimių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
< Europos, finansų ministe

rial atsigavo nuo pirmo panikos 
smūgio, kuri jiems sukėlė pre
zidento Nixono patvarkymai in
fliacijai sulaikyti. Daugelis įsi
tikino, kad doleris bus stabili
zuotas, o vėliau jis bus dar sti
presnis. Ministerial yra įsitiki
nę, kad ir JAV iš šios krizės 
išeis gerokai sustiprėjusios.

♦ Amerikos automobilių ga
mintojai patenkinti prezidento 
patvarkymais. Užsienyje ga' 
mintiems automobiliams padidi
no muitą 10%. Pakilus užsie
nyje' gamintų automobilių kai
noms, amerikiečiai noriau pirks 
Amerikoje gamintas mašinas.

♦ Los Angeles teisme nusta
tyta, kad daugumą nekaltų žmo
nių nužudė Charles Watson. Jis 
veikė kaip robotas, klausė kiek
vieno Charles Manson Įsakymo.

Prezidentas Nixonas priė
mė John S. Eisenhowerio atsis
tatydinimą iš Amerikos amba
sadoriaus pareigų Belgijoje. Am
basadorius Eisenhower yra pre
zidento Eisenhowerio sūnus.

Hongkonge siautė nepapras
tai stiprus uraganas, užmušda
mas net 90 žmonių.

Daktarų uždarbiai 
Vidutinis gydytojas per metus 

padaro $35,510

CHICAGA. — Amerikos Me
dikų Asociacija (AMA) išleido 
knygutę, pavadintą “The Pro
file of Medical Practice 1971”, 
kurioje nuodugniai išanalizuota 
Amerikos gydytojų praktika, 
darbo sąlygos, uždarbiai ir kt.

Panaudojant apklausinėjimo 
lakštus, surinkta statistika ro
do, kad vidutiniškas Amerikos 
gydytojas yra praktikavęs 25 
metus, per savaitę priima po 91 
pacientą savo ofise, 32 pacien
tus aplanko ligoninėje ir 3 na
muose, dirba po 51.3 valandas 
per savaitę, uždirbdamas per 
metus vidutiniškai $35,510, ir 
kasmet ima nuo 4 iki 5 savaičių 
atostogų poilsiui ir papildomoms 
studijoms.

Studija parodo, kad vidutinis 
specialistas, uždirbantis daugia- 
sia ($46,423) yra žmogus, ku
rį pacientai labai retai tegauna 
matyti — tai yra radiologas. Ra
diologas dirba trumpesnį laiką 
(po 47.7 vai. per savaitę) negu 
vidutinis gydytojas. Psichiatras 
uždirba dar mažiau ($33,179), 
bet dirba dar trumpiau (47.3 
vai. per savaitę).

LONDONAS. Didž. Britanija. — Stambesnieji Europos ban
kininkai, patyrę apie prezidento Nixono paskelbtus patvarkymus 
dėl užsienio prekybos, buvo pasiruošę imtis griežtų priemonių 
prieš Amerikos dolerį. Stambesnieji Europos spekuliantai jau 

• seniai norėjo nuvertinti dolerį, o dabar Nixono paskelbti patvar
kymai jų apetitus dar labiau padidino.

Tūkstančiai karių 
paleidžiami anksti
WASHINGTONAS. — Armi

jos sekr. Robert F. Froehlke pa
skelbė, kad 43 tūkstančiai kariuo
menėn pašauktųjų bus paleisti 
iš kariuomenės 4 mėnesiais anks
čiau termino. Paleidimas vyks 
nuo ateinančio rugsėjo 1 iki kitų 
metų birželio 30 d. Paleidimas 
yra dalis programos siekiant su
mažinti kariuomenės skaičių.

Į tą 43,000 vyrų skaičių įeina 
tie, kurie yra ištarnavę didesnę 
savo dviejų metų tarnybos da
lį ir nebedaug laiko liko juos 
siųsti į užjūrius. Daugumas jų, 
beto ne visi, tarnavo Vietname 
arba Korėjoje.

Pėda vandens Texase
SAN ANTONIO, Tex. — Pra

eitą savaitgalį lietaus potvyniai 
privertė 100 žmonių ąpleisti sa
vo namus, o daugiau kmp. 300 
išeimų Texas kalnuose buvo po
tvynių izoliuoti.

Per 24 valandas prilijo iki še
šių colių vandens, o dviejų pa
rų bėgyje vandens iškrito iki 
vienos pėdos. Astuoniuose ap
skrityse į vakarus nuo San An
tonio keliai uždaryti.
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Keturi žmonės rasti 
nužudyti Midiigane

HARTLAND, Mich. — Praei
tą, savaitgalį netoli Hartlando 
rasti keturi jauni vyrai šūviais 
į galvą nužudyti prie jų pačių 
automobilio. Visi keturi iš De
troito: Hankenson, 23, Cren
shaw, 23, McCarthy, 20, ir King, 
21 metų amžiaus. Nužudymo 
vieta yra prie Mich. vieškelio 
59, apie 40 mylių nuo Detroito.

Seneliu skurdas
WASHINGTONAS. Apie 40 

nuošimčių .visų 20 milijonų 
Amerikos seno amžiaus piliečių 
gyvena žemiau ar arti naciona
linio skurdo lygio, pasakė sen. 
Thomas McIntyre (demokra
tas iš New Hampshire). Sena
torius pasisakė paruošęs bilių, 
kuriuo kiekvienam, gaunančiam 
Social Security, būtų užtikrin
tas pagrindinis pajamų lygis, 
kad galėtų išlyginti didėjančias 
pragyvenimo išlaidas. Daugelis 
senųjų piliečių esą galėtų gauti 
sveikatos patikrinimą, kas pa
dėtų išvengti daugiau kaštuo
jančių ligų.

— šiuo metu Lietuvos aukš
tosiose mokyklose galima įsigy
ti 130 specialybių. Populiariau
sios jų, tai: prekybos ekonomi
ka, visuomeninio maitinimo tech
nologija, medicina, psichologija, 
žurnalistika, teisė, užsienio kal
bos, (ypatingai anglų kalba ir 
literatūra). (E)

Tuo tarpu premjero Heath va
dovaujama vyriausybė atsisakė 
prisidėti prie spekuliantų. Prem
jeras Heath yra pasiruošęs pa
dėti amerikiečiams. Jis nepri
taria grupei spekuliantų, kurie 
siūlo pasinaudoti proga ir ker
šyti amerikiečiams. Britai siū
lo sukviesti 10 valstybių, kurios 
prieš 27 metus dolerį padėjo 
savo finansų pagrindan, pasita
rimą. Be to, jam atrodo, kad 
turėtų tartis ir Europos Bendro
sios Rinkos valstybės.

Prancūzijos spekuliantus la
biausiai erzina prezidento Nixo
no nutarimas neleisti išvežti 
daugiau aukso. Jie mano, kad 
šis uždraudimas yra geriausia 
proga dolerio pasitikėjimui pa
kirsti. Britai nutarė šia proga 
nesinaudoti ir kitiems patarė 
taip padaryti. Britai yra įsitiki
nę, kad doleris bus stipresnis, 
negu buvo."

Nixono priemonės 
paremtos įstatymais

WASHINGTONAS. — Prezi
dento Nixono praeitą sekmadie
nį paskelbtosios ekonominės sta
bilizacijos priemonės buvo pa
darytos pasiremiant sekančiais 
autorizavimais:

Uždarbių ir kainų įšaldymas 
buvo autorizuotas Kongreso pra
eito balandžio 30 dieną, pratę
siant dar vieniems metams Eko
nominio Pastovumo 1970 metų 
Aktą.

Dešimties nuošimčių padidin
tas mokestis importuojamoms 
prekėms buvo padarytas egze- 
kutyviu potvarkiu, pagal 1962 
metų Eksporto Ekspancijos Ak
to nuostatus.

Nubraukimas 7% nuošimčių 
(“akcyzės”) mokesčio automobi
liams įsigalios tik kai Kongre
sas užgirs.

Negrų kandidatas 
į JAV prezidentus 
NEW ORLEANS. — Negrų 

baptistų organizacijos SCLC 
(Southern Christian Leadership 
Conference) prezidentas kun. 
Ralph D. Abernathy pareiškė, 
kad jo vadovaujamoji organiza
cija yra nusistačiusi remti neg
rą kandidatą į JAV prezidentus 
per ateinančius 1972 metų rinki
mus.

‘ “Per metų metus nominuojant 
kandidatus į prezidentus, mes 
turėdavome iš dviejų blogių pa
sirinkti mažesn.jį. Bet 1972 me
tais mažesnio blogio nesimato, 
dėl to mes turime pasiieškoti 
juodo kandidato”, pasakė jis.

Abernathy kalbėjo pasitaręs 
su kongresmanu John Conyers 
(demokratas iš Michigan©) ir 
pasakė, kad dar nėra sutarta, 
koks turėtų būti negrų kandida
tas. Kaip galimybė minimas 
Cleveland© meras Carl Stokes.
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ALFONSAS K&SMDEKORO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE
Nauja jauna, 

lietuviška pora
Liepos 31 d. lietuvių šv. An

tano parapijos bažnyčioje kun. 
Kazimieras. Simaitis sutuokė AJ- 
doną Jacintą Mikailąitę su Ge
diminu Albinu Andrušaįčiu. Kad 
abu jaunieji yra lietuviai, bylo
ja, jų pavardės-ir vardai. Rašy
damas benoriu- tik* paliudyti, 
jog jie nėra lietuviai tik iš pa
vardžių, bet yra ir tautiškai su- 
siprątupip jaunimo atstovai, Abu 
yra baigę lituanistinę mokyklą. 
Aldoną, mokyklą baigė nese
niai, nes. su. pasirinktu berneliu 
j bendrą gyvenimą išeina labai 
jaunutė, vos aštuoniolikos tesu
laukusi. Nepaprastai gabi vi-

kad ta šeima būtų lietuviška, i 
.klebenąs ąr primiršo,, ąr. sąmo-1 
ningai palikę kitai progai.

Vestuvių puota, į kurią buvo Į 
sukviesta apie trys šimtai sve- į 
jčiųuyyko tą. pati vakarą šv. Jur
gio, rumunų ortodoksų salėje. 
Bažnyčioje.klebonu pradėtus lin
kėjimus čia užbaigė jaunosios 
•tėvas, įžymus visuomenininką^,. 
!1941,-jų metų laikinosios Lietu
vos vyriausybėse narys Jurgis 
Mikaila. Jis tarp kitko dukrai ir 
jžentui priminė, jog. jie- visada 
privalo likti lietuvių bendruome-. 
nės. nariais ir nepamiršti savo, 
tėvų gimtojo krašto. Sekė eilė 
sveikinimo,laiškų bei. telegramų,, 
kurias perskaitė programai va
dovavęs Jonas Buitkus. Jauni-

Dėl biznio stokos į pensiją išėjęs brity keleivinis ’si ves "Queen Mary" stovi H on g Kongo uoste.
Laivą nupirko Hong Kongo biznieriai ir c _r..

rūsio visuomenininko, buvusio 
nepriklausomos Lietuvos kari
ninko. Valerijono ir Elenos Viz
girdų antroji dukrelė. Puikiai 
lietuviškai išauklėta mergaitė,

vo dviems dukrelėms: Vytei-Ig- 
nei ir Rūtai Alei. Dukrelės nė
ra dvynukės. Pirmoji, rodosi* 
eina jau trečius metelius, o ant
roji tik kelių mėnesių. Ponas M.

už paramą, gyvenant Vokieti
jos barakuose, padėkoti. Norin
tieji užsiregistruoti ir gauti dau
giau informacijų, teskambina 
Razauskams, tel. nr. 278-1353.

lygos būsią paaiškintos tik užsi
registravus.

St. Sližys primena, jog mi
nimas registracijos laikas ne
bus pratęstas. Niekas negalės 
pasiaiškinti nežinojęs, nes apie 
tai yra paskelbta spaudoje ir per 
abi radijo valandėles.

Mice auwka^A. Kvedaras
Rugpiūčio 8 d. Detroite* mirė 

buvęs šv. Antaųo parapijos var
gonininkas, neeilinis muzikas ir 
kultūrininkas Antanas Petras 
Kvedaras-. Mirė sulaukęs senat
vės — įpusėjęs devintą dešimtį 
metų. Apie jį plačiau turėtų pa
rašytį muzikai arba jį, geriau pa- 
ži našieji. kultūrininkai.

Ralfo, 76 sk.. išvažiavimas.
Balto 76 skyrius ruošia šei-

mynioį išvažiavimą Čeąio ir Onos 
šadeikų sodyboje, 28975 Wdl- 
ington Rd., Farmington, Mich., 
tol. 626-8478, šio mėn. 2£di (eek- 
imadienį). 1 vai., 2 uat vaišės. 
Vaišių kaina 3 dol. asmeniui.

Valdyba norėtų žinoti dalyvau
jančių nors apytikri skaičių; 
prašo registruotis pas valdybos 
narius arba dir. E. Paurazianę.

Važiuoti Middle Belf Rd* į- 
šiaurę. Wellington Rd- yra de
šinėj pusėj tarp 12-tos ir 13-tos 
mylios. Pasukus važiuoti apie 
¥4 mylios. Valdyba

he’p yc.ir <>
HEART 
help your HEART

anose. moksluose, anksčiau, vi
durinės. mokyklos vieną, skyrių 
peršokusi, jąp. vienerius metus 
studijąvo Detroito universitete 
(University of Detroit)* Gedi
minas, keleriais metais vyres
nis, kartu studijuoja ir dirba. 
Abu mokslus žada tęsti, iki už
baigimo. Aldona ypatingai bu
vo veikli'ateitininkuose, dainavo 
jaunimo chore, šoko tautinius 
šokius. Abu visada draugavo tik 

' su- lietuvišku jaunimu, kurio 
tarpe ir vienas kitą susirado.

Atlikęs apeigas (kurių, metu 
gražiai giedojo Pranas Zaran- 
ką, pats. sau; vargonais, prisitar- 
dąmas), kun. K, Simaitis jaunuo
sius pirmas pasveikino keliu mi
nučių žodžiu — pamokslėliu. Kal
bėdamas priminė, jog vedybinio 
gyvenimo pradžia visada būna 
rožėmis klota, bet ilgainiui at-, 
siranda- ir problemų. Patarė su; 
visais rūpesčiais susidoroti, vie
nas kitą suprasti, mylėti, išau-.. 
ginti gražią šeimą. Palinkėti,.

mo vardu, pasveikino bei dovaną, 
įteikė Stefa. Rrizgytė ir Altanas 
(Paskųs.
i Kilo šampano taurės, skambė
jo “Ilgiausių) metų]'. Paskui, kai 
šokių.muzika nutildavo, nuo-Pra- 
,no Zarankos stalo atskridusi dai-. 
na. užkrėsdavo visus kitus. Pa
sijutome esą vestuvėse kaip, 
prieš penkiolika, kaip prieš dvi
dešimtį- metų. Teišsipildp ne tik 
klebono kun. K. Simaičio, bet ir 
jaunosios tėvo J; Mikailos lin-. 
kėjimai. Su> Marija ir Jurgiu, 
Mikailom, su; Kostuje. ir Albinu 
Andrųšaičiaįs,. nauja lietuviška 
pora, džiaugiamės visi.

Ir jauna, nauja, 
i aistiška^ pora
’• Rugpiūčio 7 d. apie pusantro 
šimto lietuvių ir kelios dešimtys 
slatvių kėlėme šampano, taures: 
ruž kitą šaunią porą. Dabar prie 
altoriaus.atėjo Regina. Elena. Viz
girdaitė ir Andrejs Graube. Re-, 
gina. yra. prieš keletą, metų- mi-

YKA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai- Juozą- Adomaitį. - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir kis u sėsi: 
jo paskaitų. Dabar jie galį paskaitytii 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 par 
žinojo,, a naujiesiems, ateiviams,, jaunimui;, rašytojo A 

f Rūko; lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma.- pasakoji-.
mas duos progos, susipažinti , su-, mūsų- pirmųjų; Išeivių švie-. 
šuolių gyvenimu ir jų. kietą, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, “VIENIŠO ŽMOGAUS- GYVENIMAS, 
~ Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išlęido Ame- 

rikos Lietuvių Istorijos Draugija,. Chicago, 1962 m. 206 psk
• kaina 2-dol.
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buvusi tautinių šokių šokėja ir 
skautė. University of Michigan 
Ann Arbore mokslus eidama, ji 
Įsu latvių kilmės berneliu kaip 
tik ir susipažino per tautinių šo
kių repeticijas. Andrėjs, latvių 
skautų veikėjas ir tautinių šokių 
mokytojas, Kalifornijos univer
sitete gavęs chemijos inžinie
riaus bakalaureatą, dabar Uni
versity of Michigan Ann Abo- 
re ruošia chemijos magistro 
darbą ir ateinantį- rudeni pra
dės studijuoti mediciną (iš 25 
tūkstančių kandidatų jis, per 
patikrinamuosius egzaminus, pa
puolė į 10% tų, kurie buvo Į me
dicinos fakultetą priimti)-.

Lietuviškos sutuoktuvių apei
gos per lietuviškas mišias Įvy
ko šv. Beatričės (laikinai pri- 
glaudusios lietuvišką Dievo Ap
vaizdos parapiją) bažnyčioje. 
'Jaunuosius sutuokė kun. Afon- 
sas Babonas. Pamainomis solo 
giedojo Stasys Sližys ir jauno
sios sesutė Irena (ji vieną gies
mę atliko latviškai).

’ Vestuvių, puotoj e Lietuvių na
muose dalyvavo netoli dviejų 
šimtų žmonių. Kaip minėjau 
pradžioje, diduma svečių buvo 
lietuviai; ir kelios dešimtys lat- 
ivių. Jaunuosius prie durų su 
duona ir druska pasitiko Regi- 
nos-motina- Elena bei patėvis An
tanas' Rašytiniai, ir Andrejs tė- 
fvai Nina bei Viktors Graube. 
Tuoj nuskambėjo latviška svei
kinimo- daina, (gaila, neužsira- 
•šiąųj jos, pavadinimo) ir mūsų 
•“Ilgiausių metų”. Laisvai, dar
iniai,. jaunątviškai sveikinimų 
programą tvarkė. Algis Zaparac- 
kąs. Latviškai žodžiu pasveiki
ną jaunojo- vyresnis brolis, ir
gi, akademikas, Marius Graube. 
Buvo labai jauku, klausytis gra
žios,. skapibiąs brolių latvių kal
bos.. Vėliau paaiškėjo, kad vie
nas iš jaunojo senelių buvo ve
dęs lietuvę, tad- Andrejs nebė
ra pionierius, žodžiu jaunuo-

POEZU.OS VEIKALAI
Amžina tautos dvasia,. /
T-airpink- mūsų siekį- —
Vėl - gyvenki: mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
Poezija. — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažuti; deimantu, spindintį, žiedą, apkaišo medžių šakas, 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir minčių 
gelmės.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmėj poemos, j 

Kišeninio formato, 157 psl, S2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI-KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112- psl: 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos, rin

kinys, 95 psl; $2.00.
5. Butkų Juza, EILĖRAŠČIAI’ IR. RASTAI. 155 psl. Sl,50.-
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina S3.00.
7- Kleopas Jurgelionis, GLŪDŲ - UIŪDL Lyrikos eilės, 105 psl; $2.(XL
8. Apatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA, Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
9: Pranės Kozulls, DULKĖS EŽERE.' Eiles, 62-psl. $0,75'

10; Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI' RAGELIAI; Lyrika, 64 psl. $2.00.
llt Alė. Rūta,- Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12: Nadas Rastenis, TRIJŲ- ROŽIŲ- ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su- autoriaus, iliustracijomis. S6.OO;
13. Nftd*s. Rastenis, THE FOREST, OF ANyKiCIAI, Antanų.. Baranauską 

“Anykščiu Šilelis”-, vertimas, 42 psL $2.bb.
Ui Balys, Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės,. psl; SLOO.-
16. Stasys, Santvaras^ ATDARI LANGAI, Rinktini, lyrika, 167.ps!., $3.00.
16? Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyriko* knyga, 152 psl. S2.50.
17; Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1.09.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
1P; Eugenijus Gruodis, AGUONOS. IR- SMĖLIS. Eilės, TO.psli, $1,00.
20? Elena.Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl S2^O.
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lvrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22: Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ' DIEVAJ. Mitologijos posmai, 

55,. psl: $1.00.
23. Uršu|ė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir 'gausybe- dainų. 80 psl; $2S0.
24. Adomas Jacas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115; psl $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas kpygas, prašome atsilankyti į. Naujieną 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

N A (J J 1.Ę N 0 8,
1739 So. Halsted SL Chicago, III. 60608 
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sius dar sveikino jaunojo tėvas 
ir senelis, bet jis kalbėjo angliš
kai. Telegramų' krūvą perskai
tė A. Zaparackas.

• Nors labai anksti (apie ketvir
tą valandą) prasidėjusi, puota 
užsitęsė iki vidurnakčio. Kėlė
me taures už jaunuosius, kėlė
me už jaunojo giminę ir visus 
ten buvusius latvius. Latviai gė
rė į.mus ir mes padėjomę dainuo 
tj jų vestuvines dainas.

Nebereikia nė aiškinti, jog 
čia buvo puikios jaukios aistiš- 
vestuvės. Kyla klausimas, ku
riam iš jaunųjų reikėtų linkėti 
asimiliuotis kito naudai? Pažįs
tu tris latvaites Detroite ir vie
ną Čikagoje, visas ištekėjusias 
už lietuvių vyrų. Jos visos tapo... 
lietuvaitėmis ir ne tik pačios be 
akcento lietuviškai- kalba bet ir 
savo vaikus (kurios jų turi), lie
tuviškai auklėja. Jeigu čia ne
bus išimties, tai- mūsiškė Regi
na turėtų skubiai imti latviškai 
mokytis. Ar taip bus, nežinau. 
Bet ar viena ar kita pusė sau 
laimėtų, esmėje čia niekas nie
ko neprarastume, kaip nepra
randame rytų aukštaičiai vedę 
suvalkietes, arba žemaitės ište
kėję už dzūkų.

Dvigubos krikštynos
Rugpiūčio 14 d. Lietuvių na

muose įvyko maloniai keista 
krikštynų puota. Ją surengė 
Marijonas ir Nijolė šnapščiai sa-

šnapštys man aiškino, jog kaž
kas pirmajai krikštynas suruoš
ti sutrukdė, tai dabar, net Lie
tuvių namų patalpas pasirūpi
nus, ruošiamas pokylis abiems 
iš karto.

Marijonas šnapštys, Lietuvo
je baigęs teisių mokslus, Detroi
te gyvena nuo 1949 rųetų. Pri
klauso prie tų kelių šimtų są
moningųjų lietuvių, kurie daly-. 
v.auja kultūrinėje bei. politinėje 
.veikloje. Plačių pažiūrų, gerai 
apsiskaitęs inteligentas, tad Dlo- 
co ir kitų organizacijų posėdžiuo
se dažnai prabyla vienu, ar kitu 
degančiu klausimu. Paskutiniu 
metu aktyviai reiškiasi šaulių- 
veikloje. Yra padėjęs draugi
joms. bei klubams ruošiant įsia-. 
tus, nes kaip teisininkas- apie 
tai už daugelį geriau išmano. Yrą 
vienas iš kelių Lietuvių Fondo 
tūkstantininkų Detroite.

Po ilgų viengmgio- metu, M. 
šnapščiui laimė neseniai nusi
šypsojo. Iš Lietuvos giminių 
lankyti atvažiavusi- Nijolė tapo 
jo žmona. Kaip matome, vedy
bų rezultatai jau labai- geri.

Kadangi, dėl svarbią priežas
čių pokylyjądal/vauti? negalėsiu,, 
tai apie krikštynas, rašau pora 
dienų per anksti. Lankiu,.kad.po
nai šnapščiai- už metų ar dviejų 
ir vėl panašias krikštynas su
ruoštų. Viliuosi, jog: ir man tuo
met teks puotoje būti.

Pagerbs prel. J; B1. Končių.
✓

Astuonių dešimčių metų sup
laukęs ilgametis Bąlfo pirminin
kas, dabar garbės pirmininkas, 
prelatas Juozas B: Končius bus 
pagerbtas ir Detroite. Balto. Tik
to skyriaus darbuotojai, pirm. 
.Kazio Lazauską.:vadovaujami, J. 
B. Končiui; pagerbimą ruošia 
sekmadienį, rugpiūčio 22 d. Po
būvis įvyks Onąs ir Česlovo ša- 
deikų namuose. 28975- Welling
ton Road,. Farmingtone, Mich.. 
Sukaktų/vininką sveikins visas, 
būrys organizacijų, .atstovų. Į- 
.pobūvį — pietus yra. kviečiami, 
visi tautiečiai, kurie nori vieną 
iš didžiųj ų Amerikps lietuvių vi
suomenininkų — prelatą. Juozą 
B. Končų — pamatyti, su juo 
keletą valandų praleisti jam. ir

Iš ankstesnių spaudos prane-. 
Šimų kiekvienas žinome, jog prel. 
J. B. Končius. Amerikojedabar 
jau. svečias-tik. Netrukus, jis iš
važiuoja į Romą, kur žada pasto
viai. įsikurti.

Sližys, verbuoja;
charifetus; ir, muzikantus

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

S. Petersonienė'

Poezija- ir pasakos yra. vaikų mėgstami- ne mažiau kaip- žaidimai ar 
I-krykštavimai. Naujienose galima gauti siu perlų; ir- žemčiūgų; musų-, mase* 
I siems bei jaunimui:

Jaunimo chore dirigentas. Sta
sys. Sližys, pereitais metais sėk
mingai pastatęs kaimišką, ope
retę, pereitą, žiemą, ir šį. pavasa
rį pasirodęs- publikai: Detroite, ir- 
Čikagoje, rudeniop- nori, choro 
trepeticijas vėl atnaujinti. Cho
ristų ir instrumentalistu, regis-- 
trąciją jis. skelbia nuo rugpiū- 
'čio 23 iki rugsėjo 1. Mergaitės 
•būsią, priimamos, tik. tos, kurios 
baigė.-Irtųapistinę. mokyklą arba 
Xurios šį rudenį lankys, aštuntą 
-skyrių ir-kurios yra dalyvavu- 
tsios. ketvirtojoj dainų šventėje. 
Balsų tikrinimui reikia pasiruoš
ti iš pilno ketvirtosios Dainų 
šventės repertuaro. Berniukai 

. būsią. priitoStoi- nejąunesni; kaip 
16-kos metų., ir-sugebą. atlikti-pa
aiškintus.- vokalizo, pratimus, bei 
gąlį padainuoti, pasirinktą, dainą.. 
-Instrumentalistams įstojimo są-.

L Nl Butkienė VELYKŲ. PASAKOS,.32 psl,, telpa 6-pasakos DMY- 
NUKĖS,. 34. psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi. gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po- L* doL

2. Vanda Frankiene--Vaitkevičienėj ŠOKOLADINIS- KIŠKELIS; pasaka 
mažiesiem r Jūratės Eidukaites. iliustruota. Didelio-, formato,. 2A, psL, gra- 
;zus< leidinys. $1,50., A ,
< 3t A.. Giedrius,. MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DątL V.. Sįjmm- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., SijlŲ.

4. Stase Vanagaitė • Petersoniene, LAUMĖ DAUME. 17‘ eilėraščių, kaip 
pasakų; apie paslaptingąsias laumes Tęvu; Žęmėje. Labai; gražus, leidinys, 
i^dglio fprmątOį kietais viršeliais, gausiai dali. J, Kiburo. iĮiiistruoįa, 64 
!psl., kaina 5 dol; •

y. Meironis, JAUNOJ)'LIETUVA, poema. 118,pst, $1,00; -x.-
6. R. Spalis, GATVĖS B.ERN1UKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui: Dail. A-. Trinkūno- viršelis ir-iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon- 
dass 528-psl. Kainą 4 doL

į 7; Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikąms-iš jų. gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota daiL Z. Sodeikienęs. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77-psL leidinys. $3.00>

& Jonas- Valaitis, SENOVEI LJETUV1Ų; DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti-padavimai, legendos to pasakos — kaip senovės lietuviai- to žemai
čiai bendravo su sayo dievais, 54 psf, $1.00.

Vaikąi mėgsta to. nori skaityti. Dėlto, iš .pat mažens yrą daug lengviau juos 
■įpratinti lietuviškai* skaityti to mylėti lietuvišką knygą Jei tėvai- išbalansuo- 
jtų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų; pusė-žaislų—lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų ankštyn

a NAUJIENAS,
1739 So. HALSTED ST^( CHICAGO;, ILL. 60608.

can be a phis 
m your future.

I PORBST FIRES HURT
‘ <XfR? FORfifi® FBIENB* 1

Onrjrldlife 
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; So foUow.Smoter’t-ABCa

So«ad confusing? It isn’t, really. 
Wtoa- yoE jei® the Payroll Savings 
Phui -wheae youworiu anamountyou 
designate wifl.be Mt aside autcmati-. 
cafly from each paycheck. Th«t’s the 
’’rnitraa.“'

That amount will then be invested 
m.U.S. Savings Bonds. That’s where 
the “ptaa* cwnes in. Because you’re 
actomaticaily-Mvitig foe your fo ture,.

an: U,S».Savings Bonds.
AmLby deducting a Attic .at a time • 

front each paycheck, you don’t feel 
the pinch financially. Before yon 
knowlit, yauHhasM<pBte-a tidy sum. 
toched

And now there’*-a bonus interest 
rate on all Ų-S. Savings. Bond*—fee 
KBond^ when- hold to.mata

ity <^‘5 years, 10-months.(4% the 
first year)’; That extra %, payable 
as-a bonus at maturity, applies to a£. 
Bonds issued since June 1, 1970-.^ 
with.a, comparaWe improvement for 
ill older Bonds..

Put a Ettle."plus” in. your firtwe. 
Join the Payroll Savings Plan.

T^ke stock in America.
Now Bonds pay abonus at maturity /

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, lit 6060S
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A. VILAINIS-ŠIDLAUSKAS ,

Apdūmojimai apie mirtį, prisikėlimą, 
mirusiųjų kartuvių kablį ir dukart 

mirusius “nabašninkus”
• (Tęsinys)

Dabar, kai nei piety, nei va
karienės metas, tai žmonių ne
daug, ir tie patys paprastai 
sėdi prie baro. Tad atsisėdus 
prie staliuko, niekas prie po
kalbio neprisidės ir niekas nei 
negirdės apie ką bus kalba
ma. Dar tebeeinant gatve jis 
rado reikalo pastebėti, jog i 
ši katalikų šeimos laikomą 
restoraną mėgdavęs ir prela
tas Mykolas Krupavičius už
eiti.

Toliau užsiminęs apie taurų 
lietuvi ir gerą katalikų kuni
gą pastebėjo, jog jo nuomonės 
buvusios visai priešingos vys
kupo Vincento Brizgio užim
tai šio reikalo pozicijai. Prie
šingai, ši tauri asmenybė ne 
tik nematė jokio maištavimo 
prieš kardinolą, bažnyčią bei 
vienos grupės kurstymo prieš 
kitą, ar pasauliečius prieš ku
nigus, bet priešingai, — dar 
skatino toje kovoje lietuviams 
katalikams ištverti. Jis juk 
toks buvo visą gyvenimą. Bu
vo bekompromisinis lietuvis, 
bet kartu ir geras katalikas, 
gynęs jų reikalus net politinė
je plotmėje irgi bekompromi- 
siniai. Taigi, ar katalikų hie
rarchija buvo apsirikusi pa
keldama ji i prelatus. •

Tikrai mes radome vietos 
be pokalbiui trukdančių daly
vių ir jokių klausytojų iš ša
lęs. Ramiai galėjome išsikal
bėti prie kavos puodukų. Jis 
pasisakė, jog esąs čia Ameri
koje gimęs lietuvis. Tik jo tė
vai grįždami vėl į Lietuvą jį 
išsivežę dar vaiko metuose. 
Ten jis’ pats savo akimis ma
tęs, kaip lietuviai pagarbiai 
laidoja savo mirusius su krik
ščioniškomis tradicijomis —

[papročiais. Ten mirusieji nėra 
I pamirštami savo artimųjų. 
Taip ten ir mirusiųjų palaido
jimo vieta yra laikoma ne tik 
deromoje pagarboje, bet net 
šventa. Ta pagarba tveria per 
šimtmečius. Atsimintina, jog 
kaimuose, ir net jau tarp gi
rių yra užsilikusių sodžiaus 
ar taip vadinamų maro kape
lių. Nėra nei ženklo jokio už
silikusio kapo. Niekas nebeat
mena, nebežino, kas ir kada 
čia buvo palaidoti. Bet jie 
dažnai atženklinti akmeninė
mis tvoromis. Aišku, jog jų ir 
kaulai yra be žymės sutrūniję. 
0 žiūrėk, ten visada ir ant tų 
neatmenamų, nežinomų kapų 
vietos stovi kryžiai. Tie pa
sensta, supūva, kiti pastatomi. 
Ir taip tęsiasi per kartų kar
tas. Niekas nesikėsina jų pa
versti ariamu lauku. Niekas 
jų nešienauja. Pati žolė auga 
ir supūva, o jei dėl grožinio 
reikalo kur nušienaujama, tai 
nenaudojama gyvulių paša
rui. Neleidžiama į jas nei gal
vijų, kad nemindžiotų tas 
šventas vietas. Lietuviams mi
rusiu vieta vra amžinai šven
ta, nes tikėjo, jog ten amžino
je ramybėje užmigę paskuti
niąją teismo dieną kelsis iš 
numirusių.

Ten niekas aukos skirtam 
reikalui nenaudoja, kaip tik 
tam kokia intencija ją skyrė. 
Sakysime, jei aukotojas bus 
skyręs bažnyčios statybai, tai 
ji ir bus sunaudota tam reika
lui. Skyrė altoriui — eina alto
riui; vėliavai — tai vėliavai, 
koplyčiai — tai koplyčiai, 
šventoriaus ar kaplį tvorai-— 
tai ji bus ir sunaudota tam, o 
ne kitam reikalui. Ir bažnyti
niams rūbams, indams skirtos

Brity premjeras, pagarsėjęs buriavimo sportininkas Edward Heath 
savo jachtoje "Morning Cloud".

PLAŠTAKĖS IR ŽMONĖS
Nepaprastas jaunuolio atradimas, 
kovai prieš apkrečiamąsias ligas

Plaštakių invazija
Chicago Tribune trumpų žinių 
skyriuje praneša, kad milijonai 
plaštakių plasnoja aplink Sasta 
kalną šiaurinėje Kalifornijoje, 
užkimšdamos automobilių ra
diatorius ir kad Mount Shasta, 
Dunsmu ir McCloud miesteliuo
se kritusiomis plaštakėmis yra 
nuslidintos gatvės ir vieškeliai. 
Čia jų pribiro “iiijonai" (kaž
kas tarp milijonų ir bilijonų), 
pasakė tos apylinkės policijos 
viršininkas. “Per plaštakes be
veik nieko negalima matyti pro 
automobilio pryšakinį langą”...
Plaštakių vaistai prieš virusus?

Vokiečių DAD praneša iš 
Stuttgarto: Dvidešimties metų

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS n t., 336 psl. $5.00
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. ________ ______ >----- $3.00
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl___ _____ $2.00
4. Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE-

TUVA. 699 psl. ___________________________ $12.00
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl. ___ $4.00
6. J. Augustais, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. - ________________ _________ _________ $130
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ________  $2.00 Ir $3.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl. $5.00
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ______________ $2.00

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai______ ______________________________ $6.00

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ..........   $3.00
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00. kietais _______________________ $4.00
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. .......   $2.00
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl...................  $5.00
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. _______ $5.00
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OP THE LITHUANIAN NATION. $10.00
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl........ .. $3.00
18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. __________ _________ ___ _____ __ ____ $1.00
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

angliškai_____________________________________  $4.00
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psL $4.00
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, Ivrika, 152 psl._____  S230
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl......... ....  $6.00

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

orderiu, šiuo adresu:

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

aukos naudojamos, kam jos 
skirtos. Tokiu dėsniu laikoma
si su kapinėmis, altoriais ir 
net gyvenamaisiais namais. 
Labdarai skiriamos aukos irgi 
sunaudojamos taip, kaip au
kotojas jas skiria. Žinoma, yra 
aukotojų, kurie savo auką ski
ria be sąlygų ir tada bažnyčia 
naudoja pagal savo laiko už
davinius. Jam, esą, net tekę 
kalbėtis su Lietuvoje teisių ži
novu, kas gali atsitikti, jei toji 
skirtoji auka nebūtų sunaudo
jama pagal aukotojo intenci
ją, ir jei toks reikalas atsidur
tų teisme. Tas žinovas pareiš
kęs, jog jo teisminėje prakti
koje nėra dar buvę tokio atsi
tikimo. Jis manąs, jog tokie 
reikalai, tur būt, yra numaty
ti bažnytinėje teisėje ir jei tai 
būtų įrodyta,, žinoma, skirtoji 
auka turėtų būti grąžinta au
kotojui. žinoma, taip esą ne 
vien tik Lietuvoje, bet ir ki
tose valstybėse ir, savaime su
prantama, ir Amerikoje.

Ir toliau jau pasakojo, kaip 
atsirado Lietuvių švento Ka
zimiero kapinės Čikagoje. Jos 
buvo įsigytos tik aukomis. Au
komis iš darbo žmonių už
dirbto prakaitu skatiko. Mes 
neturėjome tais laikais turtuo
lių,'kurie būtų įstengę kapi

nių steigimą remti tūkstanti
nėmis sumomis. Nieko arki
vyskupija nėra tada davusi, 
dovanojusi ar skolinusi tų ka
pinių steigimui. Visas užrašas 
padarytas tik legalumo reika
lui. Čia buvo dar ryškiau šis 
reikalas sutvarkytas, nes kaip 
kapinės skirtos lietuvių reika
lui, likosi ir tvarkomos pačių 
lietuvių rankomis. Visai arki

vyskupijai nesikišant į tuos 
reikalus. Taigi čia praktiškai 
dalį mažiau negu kad yra iš
reiškiama aukotojų intencija 
kituose aukų pobūdžio reika
luose. Lietuviu švento Kazi
miero kapinių steigėjai ir au
kotojai suprato, jog tos kapi
nės yra ne tik lietuvių pasilai- 
dojimui vieta, bet ir jų savas
tis — nuosavvbė. Čia arkivys
kupijos rolė ribojasi tik kaip 
patrono rolę, kaip globėjo ii 
kaip tik pačio legalumo rei
kalas. Taip buvo ribojamas! 
ir pačių kapinių tvarkymo rei
kaluose. Per kelis dešimtme- 
mečius patys lietuviai tvarkė 
kapinių reikalus be jokių pa

skirtų komisarų iš arkivysku
pijos tai kapinių priežiūrai. li
ar jie blogai buvo tvarkomi 
ar buvo kas prasižengta prieš 
krikščionių principus, ar nusi
žengta prieš krikščionišką mo
ralę, arba krikščionišką etiką. 
Ne, tokių dalykų nebuvo atsi
tikę.

Mes žinome iš gyvenimo pa
tirties, jog lietuviai ir mirusių
jų daliai nėra šykštūs. Visai 
nesiderėjo nei už atliktus pa
tarnavimus, nei jau murmėjo 
už perkamus sau pasilaidoti 
sklypus. Mes taipgi žinome, 
kad lietuviai iš prigimties yra 
reikalų tvarkyme “gaspado- 
riški”. Tad su laiku adminis
tracijos kasoje atsirado ir pi
nigų perteklius. Daugiau negu 
reikėjo išleisti jų kapinių ad
ministravimui. Bet ar tie pini: 
gai buvo išmėtyti, blogai su
naudojami. Ne, iš tų santaupų 
buvo prisipirktą daugiau že
mės kapinėms, tas plotas, ku
ris buvo įsigytasj buvo perma- 
žas gausėjant mirusiųjų mies
to “gyventoj amsT.

Taip atsiradus5 to pinigo ka
pinių administraciją paskoli
no be procentiniai, pinigų ar 
net ir aukų švento Kazimiero 
seselių vienuolynui, švento 
Pranciškaus, Nekalto Prasidė
jimo seselėms. Marijonų vie
nuoliams, rodos, skolinosi ir 
švento Kryžiaus ligoninė, Or
land Park senelių prieglaudos 
ūkis buvo daugiausia gavęs 
įsigydamas 250 akrų žemės. 
Buvo kiek paremta Telšių ku
nigų Seminarija. Kelios kata
likų organizacijoj' Amerikoje 
ir Lietuvoje. Argi tai blogas 
darbas? Argi tai nekatalikiški 
vienuolynai, tarnaują katali
kiškam švietimui, labdarai. Ir 
tuo laiku arkivyskupija visai 
nesidomėjo ir laikė tai pačių 
lietuvių reikalu. Nereikėjo to 
patrono nei atsiklausti, juk tie 
pinigai buvo įplaukę iš pačių 
lietuvių mirusiųjų ir vienaip 
ar kitaip panaudojami lietu
vių katalikų svarbiems užda
viniams, reikalams.

Bet, kaip sakoma, pinigas 
visada veda į pagundą. Taigi 
kartą, jei tikėti, menamai štai 
kas atsitikę. Prie vyskupijos 
dirbti ir vienas kunigas lietu
vis, kuris suteikė informaci-

jas, kad lietuvių kapinių ad
ministracija nebiedna, turi 
daug pinigo. Tos informacijos 
dėka ąrkivyskupijos bankas- 
pasiėmė tuos pinigus, žinoma, 
nekaip kapinių indėlį,betkaip 
priklausančią sumą. Informa
torius buvo atlygintas kanau
ninko palerina ir gera, žino
ma, lietuviška parapija. Pas
kui tai pasikartojo ir daugiau
kartų. Tenka pasakyti, jog tai 
įvyko tikrai ne prie kardinolo 
Kodžio, o daug, daug anks
čiau.

Prasidėjo tinkamas dirvos 
paruošimas. Tie, kurie rūpi
nosi kapinių, administravimu, 
pasirūpino, kad kapinių tvar- 
kvmo našta atkristu nuo lietu- 
viškij pečių ir jų tvarkymą 
perimtų pati arkivyskupija. 
Tyliai, tyliai arkivyskupija 
įsitikinus, jog kapinės gali bū
ti ir pelningu šaltiniu. Tyliai 
net nieko nepasiskelbiant bu
vo jos nusavintos — perimtos 
į pačios arkivyskupijos ran
kas, sudarant bendra visu ka
talikiškų Čikagos kapinių ad
ministraciją. Kiekvienoms ka
pinėms paskiriamas komisa
ras — administratorius, žino
ma, toks administratorius bu
vo paskirtas ir Lietuvių Šven
to Kazimiero kapinėms ir, ai
šku, ne lietuvis. Tie, kurie pa
dėjo savo rankomis atlikti nu
savinimo darbą, likosi tik gar
bės sargyboje.

(Bus daugiau)

today's FUNNY

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekj ar Money orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608 Todo/« FUNNY will poy $1.00 for 

original '’f.any” Se.3 aog» 
to: Today'i FUNNY, 1200 Wert Tkiri 
St, Oertland, 44111

Dieter Flockerzi iš Buit (Vak. 
Vokietijoje) neseniai gavo už 
“jaunuomenės tyrinėjimus pir-1 
mą prizą. Jis mėgdavo gaudyti 
ir preparuoti plaštakes.

Bepreparuojant plaštakes ete
ryje jis pastebėjo, kad eterio 
ekystyje yra ištirpusios plašta
kių sparnelių spalvos. Ilgai da
rydamas įvairius bandymus, po 
šimtų eksperimentų Dieteris pa
tyrė, kad kai kurie sintetiniai 
dažai yra identiški, tai yra to
kie pat, kaip ir plaštakių spar
neliuose.

Specialistų pasaulis nepapras
tai tuo atradimu susidomėjęs, 
kadangi mano, kad Dieteris Flo
ckerzi yra padaręs sensacingą 
atradimą, būtent lemiantį ginklą 
prieš didžiausią žmonijos rykš
tę — virusus.

Pirmieji bandymai su tų spal
vų skiediniais rodo, kad tos da
žų medžiagos įsisunkia į viru
sus ir ten jiems apsunkina, net 
sutrukdo pasibaisėtiną jų dau
ginimosi, iš ko daroma prielai
da, kad čia gali būti atrastas 
vaistas kaip sustabdyti virusų 
sukeliamus apkrėtimus.

Brighton Parkas
Šių klubų piknikai

Eržvilko Draugiško Klubo 
ir Žagariečių Draugiško Klu
bo vasariniai piknikai įvyks 
šį sekmadienį, rugpiūčio 22 d. 
Žagariečių — buvusiame Lie
pos sode, X236 So. Kean Ave. 
Eržvilkiečių — Onos Bruzgu- 
lienčs sode, 8271 S. Kean Avė., 
priešais Lietuvių Tautines 
kapines. Abiejų piknikų pra
džia 12 vai. dienos. Visi, kas 

įnori smagiai bičiuliškai pasi
svečiuoti bei linksmai laiką 
praleisti, nuoširdžiai kviečia
mi gausiai atsilankyti. Pikni
kai arti vienas kito, tai nebus 
bėdos čia bei ten dalyvauti ir 
paremti naudingą klubų veik
lą. Abiejų piknikų komisijos 
su svečių patarnautojais iš an
ksto yra prisiruošę atsilankiu
sius svečius gražiai priimti bei 
pavaišinti. Bus dovanėlių. Jur
gio Joniko ir Tony Valiūno or
kestrai gros šokiams.

A. J ūsas

★ ★ ★ >★★★★★★
HELP STRENGTHEN 

AMERICA'S PEACE POWE?'." 
BUY U S. SAVINGS BOND& j

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais S10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi ■ ' J

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

,--------------------------------------------------------------------------------- —<
Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais., Kaina $5.00.

į * Išleido Dr. Kazio . Griniaus Komitetas. Knygą galima 
r nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia . , 

pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima Įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, Ill.
- —•*

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

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

i
1
B

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSA
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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Doleris nenuvertintas
Prezidentas Nixonas, kviesdamas buvusį Texas val

stijos gubernatorių John B. Gonnally, įtakingą, demokra
tą ir artimą buvusio prezidento Johnsono draugą JAV 
iždo sekretoriaus pareigoms, jau turėjo galvoje mintį 
apie reikalą sustabdyti infliaciją, nuolat kylančias kai
nas, importą iš užsienių, kelių unijų reikalaujamas algas 
ir didelį užsieniečių nenorą mokėti Amerikai skolas.

Prezidentas Nixonas, norėdamas imtis priemonių 
infliacijai sustabdyti, pasikvietė įtakingą demokratą, 
kad vyriausybės paruošti nutarimai rastų pritarimą 
abiejose partijose ir visame krašte. Praeitą sekmadienį 
paskelbti vyriausybės nutarimai paliečia kiekvieną kraš
to gyventoją, stambias bendroves ir visas krašto finansi
nes įstaigas. Tie patvarkymai galioja tiktai 90 dienų, bet 
ekonomistai mano, kad teks juos pratęsti ilgesniam lai
kui, jeigu norima stabilizuoti krašto ūkį ir sustabdyti in
fliaciją.

Iždo sekretorius Connally pareiškė, kad Amerikos 
doleris nenuvertintas. Jo vertė pasiliko ta pati, kokia bu
vo iki rugpjūčio 15 dienos. Šeimininkė, eidama pirkti 
maisto, bijosi, kad vėl nerastų keliais centais pakilusių 
kainų. Atrodo, kad prezidento patvarkymas kainų kilimą 
sustabdys. Kelios stambios unijos yra pradėjusios dery
bas didesnėm algom. Unijos vadai nepatenkinti, kad ne
galės gauti didesnių algų, bet tuo tarpu šis klausimas-nė
ra degantis. Plieno darbininkams buvo prižadėta didesnė 
alga, bet tūkstančiai atleisti iš darbo,- nes-sumažėjo plie
no gamyba. Nėra jokios prasmės derėtis dėl didesnės al
gos, kada nėra darbo.

Amerikoje prezidento paskelbti patvarkymai veikia 
kraštą raminančiai. Būtiniausių maisto produktų ir kitų 
reikmenų kainos nekyla, o New Yorko birža, didžiausias 
ekonominio gyvenimo barometras,- pirmadienį dirbo iš
sijuosusi; Seniai mekleriai nedarę tokių didelių trans
akcijų,'kokias darė praeitą-pirmadienį.- Milijonai šėru 
buvo parduota, bet jiems atsirado pirkėjų; Gyvas biržos 
judėjimas skaitomas gerą žadančiu reiškiniu.

Amerikoje ramu, bet visai kitaip į prezidento Nixo- 
no paskelbtus patvarkymus atsiliepė užsieniai. Didelis 
susirūpinimas sukeltas Europos ir Pietų .Amerikos fimn- 
siniuose sluoksniuose. Stambesnieji Europos- bankai pir
madienį buvo uždaryti. Kiti tvarkė vietos operacijas, bet 
atsisakė daryti bet kokias užsienio valiutų transakcijas.-

(Tęsinys)

Vietos vokiečių ir 
valdžios atžvilgiu tenykščiai lie
tuviai yra nusiteikę labai palan
kiai ir jie džiaugėsi, kad galėjo 
kurti savo ateitį ramybėje. At- 
rodo betgi, jog jie stovi ties | cri 
sakytos jų kūrybos sukliudymų. 
Tai, kas pradžioje buvo suminė
ta, ima išsipildyti iš tikrųjų. Ati
tinkamų vietinės valdžios orga
nų paveikti, daugelis lietuvių 
dėl organizuotumo stokos užsi
rašė sovietų-rusų komisijose iš
sikelti ir tuo būdu tapo išduoti 
Sovietų Rusijai. Visiems gi li
kusiems gresia pavojus netekti 
savo nuosavybių. Du pirmus pa
vyzdžius jau turime:

Ūkininkas Dobkevičius iš Ža
garų kaimo, Berzninko valsčiaus, 
kuris buvo žinomas kaip labai 
padorus ir tvarkingas ūkinin
kas, buvo pareikalautas pasiša
lint iš savo ūkio ir jį, be jokio 
atlyginimo, užleisti vienai išvie- 
tintai vokiečių šeimai. Kai to 
reikalavimo neišpildė, jis buvo 
su visa savo šeimą bet be bū
tiniausių daiktų, prievarta kaž-

vietinės
I kur išvežtas. Panašus atsitiki
mas įvyko ir su ūkininku Jonu 
GrigmHu, iŠ Lavuočių kaimo, Za
bariškių. valsčiaus. Jis turėjo 
palikti < savo nuosavybę, su sa-

ginimo^ per vieną* patą laiko. 
Kadangi šis pastarasis reikala
vimui > pakluso; tai jam buvo 
leista.- laikinai dar prisiglausti 
pas vieną savo giminę.

Vietinės valdžios įstaigos jau 
minimos* ir kitos šeimos, kurios 
netrūkus<būsiančios visai tokiu 
pat būdu nušalintos iš savo ūkių, 
būtent,- ūkininkai: Stoskeliūnai 
iš Valingų, kaimo,- Punsko vals
čiaus, ir kt Vietinės valdžios 
įstaigose kalbama,, kad panašus 
likimas laukiąs visus lietuvius- 
ir kad jų pasilikimas toje srity
je teesąs tik laikinio pobūdžio, 
kadangi save vietas jie turės už
leisti vokiečių- tautybės asme
nims.

Akivaizdoje viso to, kas aukš
čiau pasakyta, aš įžiūriu tame 
didelę grėsmę savo tautiečių. li
kimui ir-todėl jaučiuos privers
tas reikšti prašymą, kad būtų.

Prancūzai, pirmieji pradėję judinti Amerikos aukso 
atsargas, reiškė didžiausią nepasitenkinimą.. Jie įsivaiz
davo, kad JAV, bandydamos stabilizuoti dolerį ir užkirs
ti kelią spekuliantams, pirmiausia- turi ■ informuoti pran* 
cūzų vyriausybę. Paprastai svarbesnieji JAV vyriausy
bės nutarimai būdavo žinomi iš anksto, bet šį kaitą taip' 
nebuvo. Prezidentas Nixonas tiktai pirmadienį, pasiuntė 
iždo sekretoriaus pavaduotoją Paul Vol.<er į.Prancūžij^- 
kad išaiškintų patvarkymų prasmę. Trečiadienį aukštas 
finansų departamento pareigūnas- vyks į iBelgiją? ir- aiš-‘ 
kins finansų ministeriams. ir bankų1, diiektoriams-- prezi
dento Nixono užsimojimus ir paskelbtas praktiškas'- prie
mones.

Rugsėjo pabaigoje Washingtone įvyks laisvojo pa
saulio finansininkų pasitarimas - tarptautiniais.- finansų 
reikalais. Visa eilė Europos- valstybių yra* suvaržiusioš 
savo valiutą; tuo tarpu iš Amerikos, kartais* spekuliantų, 
kurstomos, reikalauja aukso. JAV riorr; kad būtų sutvar
kyta atskaitomybė. Jos taip pat nori; kad" ir kitos--’vals
tybės padėtų išlaikyti dolerį reikalirgojg' aukštumoje.’ 
Vienais metais prancūzai judina dolerio-pamatus, kitais* 
metais vokiečiai bando tą daryti, .bet.vieni-ir antri*.priva
lo atminti, kad susilpninus-dolerį,-braškės ir jų ekonomi- • 
nis pastatas.

Europos spekuliantai Amerikos aukse1- n'ėgatiš; bėt 
doleris nuo to nesusilpnės. Specialistai ' pripažįsta; Kad- 
praėjus pirmiems smūgiams, doleris bus’ dar stipresnis; 
negu jis buvo iki šio meto. Kiekvienam aišku, .kad. Ame
rikos ekonomija yra galingesnė,.* negu bet kurios kitos' 
valstybės. Amerikos pramonė* jau* vartoja* naujausias 
mašinas ir moderniškiausias priemones;- . Jokiai kita -vals
tybė tuo tarpu dar negali prilygti' Amerikos -pramonei.-' 
Jei stipri pramonė, tai bus stiprus ir doleris.

visų Žygių tuojau at- 
netinės valdžios organų 

prieš lietuvius Šu
kų srityje ir kad būtų leista 

jiems toliau ramybėje gyventi
savo žemėje ir savo sodybose. 

Berlynas, 1941 m. vasario 5 d. 
ŠĮ “Pro Memoria” dr. Woer- 

mann priėmė, bet, kaip jis sakė, 
“privačiai”, pažadėdamas jame 
paliečiamu reikalu susirūpinti. 
Tačiau po kelių dienų buvo man 
per kitą atsakingą pareigūną — 
pasiuntinį von Grundherrį, Bal
tijos ir Skandinavijos skyriaus 
vedėją — žodžiu atsakyta, jog 
užs. reik, m-ja nieko negalinti 
padaryti. Tai reiškė, jog kalba
mo reikalo sprendimas parėjo 
ne nuo jos, bet nuo kieno kito, 
ir kad ji buvo bejėgė lietuvybės 
eksterminavimo politikai Suval
kų srityje pasipriešinti.

Kadangi mano pastangos per 
užs. reik, m-ja nebuvo sėkmin
gos, tai dar buvau mėginęs veik
ti,. taip sakant, iš apačios, bū
tent lygiagrečiai paskatindamas 
minėto-krašto lietuvius, kad vo
kiečių • spaudimams nepasiduo- 
tų, registruotis į sovietų repatri- 
acines komisijas neitų ir savo 
gimtojo krašto geruoju nepalik
tų. Be to, buvau pataręs jiems 
per savo slaptus ryšininkus, kad 
siųstų prašymo telegramas be
tarpiškai pačiam Hitleriui, mal
daudami" pasigailėjimo. Buvau 
sugėstijonavęs telegramą sekan
čio turinio:

Ponui Fiiehreriui ir Reicho 
kancleriui Adolfui ‘ Hitleriui. 
r Mes, žemiau pasirašiusieji lie
tuviai iš Suvalkų srities, drįsta
me kreiptis į Jūs, Pone Fūehteri 
ir Reicho Kancleri, sekančiu rei
kalu:

Nuo amžių mūšų protėviai gy
veno čia, kur ir. mes dabar gy
vename. Prieš pasaulinį karą.il
gai kentėjome ndb rusų jungo, 
d pastaruosius 20 metų- nuo prie
spaudos ir prievartos iš lenkų 
pusės. Vokiečių garbingos ar
ini jos* iš sakytos prievartos" iš
laisvinti, mes-iki šiol geriausiai 
sugyvenome- su vokiečių parei
gūnais,-, įstaigomis ir tenykš
čiais vokiečių-tautybės gyvento
jais, ir. visi džiaugėmės gražia 
mūsų. abiejų tautų • ateitimi. 
. Bet štai mus visus,-■ .lietuvius, 
staiga ištiko nepaprastas smū
gis:

Prieš maždaug ■ du mėnesius 
.vietinės valdžios organai ėmėsi 
nušalinti kai kuriuos mūsų tau
tiečius iš jų nuosavų, ūkių be 
mažiausios priežasties ir netgi 
bė jokio atlyginimo. Pirmi, ku
rie jau tapo šitaip nušalinti ir 
kartu su šėiriiomis nublokšti į 
skurdo gyvenimą, buvo žinomi 
ir padorūs ūkininkai: Dbbkbvi- 
eins,1 iš; Žagarų' km., Beržininkų 
vai;; ir Jonas" Grigutis, iŠ Lavub- 
čim kiną Zabariškių valf Ūkinin
kams Stoskeliūnui, iš-Kampuo-

čių km.) Punsko valsų ir 
nasHskut, iŠ-VaUnčią knt.; 
ko vals., grtsia tiiip'pat nušali
nimas ritro ūkių.

Pastaruoju metu vietinės-val
džios organai veikia mus, kad 
užsirašytume sovietų komisijose 
bei pasiduotume rusams, kurių 
jungą, mes jau vilkome per šim
tą-metų. Priešingu, atveju mums 
duoda suprasti, jog būsime nu
kelti į Oeneralinę.Guberniją tžu- 
gi pas lenkus; nuo kuriųmes jau 
buvome daug iškentėją, ir1 su-kū- 
riais,- kaip praeityje taip ir da
bar, nenorime'turėti nieko ben
dra.'

Mes maldaujame Poną Fueh6 
rerį, kad vietinės valdžios orga-

amžctoėi, bet- atimti 
ją»at>gyvėlidfoti gry- 

vokiečiats.' šį piktą planą 
prieš lietuvius Suvalkų trikam
pyje atskleidė dri J. -Jurkūnui, 
buv. mano asmens - sekretoriui, 
pats Suvalkų krašto vokiečių ko
misaras von Arnonn. Ponas Jur
kūnas, kuris pats yra kilęs iš 
Punsko apylinkės, ten atsilan
kius, .buvo užėjęs pas Amenną, 
rfžšistbji už kai kuriuos savo 
krašto ūkininkus, tėviškės' kai- 
myntrs.-"

Rodydamas ranka į vokiečių 
scrprbjektuotą naują Suvalkų 
miesto "plarią, von Amonri nė kišk.

Į lai ne g 
I iš jų žėtrt 
riais

nų daromas- į mus spaudimas nesivaržydamas dėstė Jurkūnui 
būtų sustabdytas, ir palikti muš, 
Suvalkų srities lietuvius; mūsų 
žemėje ir- mūsų sodybose, kad 
galėtume darbuotis drauge su- 
Jumis visomis mūsų išgalėmis;

Deja, vietinės vokiečių-- val
džios organų grasinimai jau bu
vo pasiekę rezultatų: Suvalkų 
trikampio lietuviai jau buvo tų 
grasinimų tiek suterorizuoti, jog 
nesusirado jų. tarpe pakankamo- 
skaičiaus drąsuolių, kurie būtų 
ryžęsi padėti savo parašus po* 
apeliavimo telegrama ar raštu į 
Hitlerį: Taip- aš iš’ tikrųjų' nė 
nebebuvau painformuotas, kuO' 
ta mano sugestija pasibaigė ir 
ar buvo apeliuota- iš visd. Pagal 
vieną Maskvos radijo' žinią; iš 
Suvalkų trikampio ir Klaipėdos- 
krašto vokiečiams, esą; pavy
kę išspausti į'Sovietų okupuotą 
Lietuvą apie 12,000 lietuvių: Mū
sų-mažai- tautai ir-mūsų-politi
kai tatai sudarė- skaudų -Tsmūgį. 
Deja, anomis- aplinkybėmis ne
būva įmanoma šiai skriaudai 
kaip nors - dar. stipriau- pasiprie
šinti, negu mano ■ buvo padary-

Tai,. kas - čia buvo - pasakyta- 
apie-vokiečių planus Suvalkų .sri
ties lietuvių atžvilgiu,- visu .tem
pu jau buvo praktiškai* vykdo
ma-buvusiame Dancigo k ande
rių je ir kitose lenkų , žemėse! 
Nuo amžių gyvenę tuose kraš- 
tūoseTehkątaūtyi^s -žmones- bu
vo vokiečių masiškai nušalinami 
iš savo ūkių ir kitokio nuosavo 
turto, ir be mažiausio pasigailė
jimo ištremiami į Lenkijos cen
trą ir rytus. ištremtų  jų vietose 
buvo įkurdinami vokiečiai,- kad 
tuo būdu suvokietinus- ne- tik- 
kraštą, bet ir pačią jo žemę. Il
gai nenorėta tikėti, kad- pata
šių priemonių vokiečiai galėtų 
imtis ir -mūsų- tautos- atžvilgiu,> 
kadangi Lietuva visai nebuvo7 
karė su Vokietija-ir šiai pasta
rajai nebuvo jokio pagrindo 
mumis kerštauti ir mus skriausti.

Dėją pasitvirtino, jog. guji- 
mas lietuvių iŠ Strvalkų trikam
pio; kad'ir tariamos repatriaci
jos- proga, nebūva- atsitiktinu
mą s,-bet Vokietijos ekspansijos

maždaug šitaip; Suvalkuose'esą 
daugmamų,- bet nėviėnas jų ne- 
beturįs-savininko. Dangumi tfu-, 
vusnr savininkų, kad-ir tebegy
veną- tuose pačiuose namuose, 
bet’už tai mokavokiėčiams nuo
mą. Taip pat ėšą'if'su višu’SU- 
VaHcų.’ trikampiu? Visa - jb že
idė: daugiau1 nebepriklausanti 
ūkininkams. Jiė ją- valdų* tik 
laikinai ir vistiek’ pd kurio laiko 
ttirėsiąši“krašfą- apleisti. Kada 
Jurkūnas nurode j tAi,1 jog-hetū- 
viai negali- būti prilyginatni len
kams; nud‘kurių j ie‘kaip* tik Il
gai kentėjo ir laikosi" Vokieti jos 
atžvilgiu draugiškai; voir Amonn 
atsakė, kad-, tai, esą, padėties-ne
pakeičia? čiamesąs' joks apsiri
kimas- ar nesusipratimas; Visa 
tai esą daroma-- pagal nustatytą 
Goeringo planą.'

Be topvOn Amofnrpriminė Hit
lerio nacionalsocialistinę, pro
gramą, ir jos tikslus.- Visa tai 
tu(rį būti vykdoma * gyvenime. 
Didžiausia' vbldėcių politikės 
klaida buvusi ta, kad seniau' ti
kėtasi suvokietinti* pasieniriius 
kraštus, -atsiūhčiarif į tSri vokie
čių valdininkus ir šiaip- inteli
gentus. Rezultatai esą dabar'riia- 
tbrni. Daugiau taip nebebūsią 
daroma. Norint kraštą paversti 
grynai vokiško' kraujo, esą rei
kalinga į nevokiškas sritis siųsti 
ne' vąldi'nink’iiS ir' patalpinti" ke
letą*- šiaipr inteligentų- bei'- ama
tininkų tarp • vietos gyventojų, 
bet;-atvirkščiai, reikia tų sričių 
žeih§< išvaduoti nuo nevokiško 
kraujo* gyventojų ir. ją " apgy
vendinti : savais žmonėmis (vo
kiečiai)) Tik tada esą Bus atsi
palaiduota'1 nuo svetimo kraujb.

(Bus daugiau)

SAN DIEGO.'— Sėti.' Goldwa
ter is pareiškė-kalbo j e; kad Sovie
tų .Sąjunga'-ginkluojasi sparčiau 

? už'Ameriką iri jau pralenkė ją. 
Ateis laikas, kadrAinerika, ifb- 
rėdama- ką- nors daryti, turės 
gerai apsvarstyti ar tai neuž
gaus Sovietų"’Sąjungoj. Aineri- 
ka greit ’einažemyn- irigali tapti 
antros' eilės-' valstybe;. pasakė 
Goldwateris.

LIETUVIO NAŠLAIČIO1 
NUOTYKIAI

Rašo LEONAS APOLIS — OPULSKIS

9
Aš buvau savo darbu čia patenkintas, 

viskas klojosi gerai. Tik visa bėda, kad 
valdžios ten mainėsi dažnai. Vieną dieną 
atamanas Semionovas užima miestą ar 
apylinkę, po savaitės-kitos, žiūrėk, bolše
vikai šeimininkauja. Kiek laiko praleidus, 
admirolo Kolčako kareiviai žygiuoja. 
Jaunam vyrukui nėra kur dingti, visi nori 
verbuoti tave Į savo kariuomenę.

Taip atsitiko ir pas mus. Vieną rytą at
sikėlę pamatėme išklijuotus plakatus, 
skelbiančius jaunų vyrų mobilizaciją. Aš 
jau buvau gerokai ragavęs kareivio gyve
nimo, užtat žinojau kuo tas kvepia. Nuta
riau. kad ši kartą manęs taip lengvai ne
pagaus. Viena išeitis — traukti Lietuvos 
link, arčiau prie pasienio. Gal pasiseks...

VĖL PAS KOMENDANTĄ
Per ateinančias dvi naktis aš beveik ne

miegojau, vis galvojau, kaip iš čia pa
sprukti. Geležinkelio stotys buvo milici
jos stropiai saugojamos. Be karinės vado
vybės raštiško leidimo nepralįsdavo. Su
maniau vykti pas vietos komendantą ir 
ten pamėginti savo laimiki. Sukaupęs vi
sas savo jėgas dėl drąsos, nueinu pas ko
mendantą ir sakau jam, kad man reikia 
stoti kariuomenėn, bet pirma aš noriu

vykti Irkutskan ir atsisveikinti su savo 
“tėvais”. Prašau išduoti man leidimą va
žiuoti Irkutskan. Komendantas įsako savo 
sekretoriui išrašyti prašomą leidimą, pa
sirašo ir uždėjęs ant jo antspaudą atiduo
da man. Aš- nieko nelaukdamas sekančią 
dieną buvau Irkutsko mieste. Mūsų trau
kinio keleivius tikrino kiekvienoje stotyje, 
bet mano dokumentai buvo tvarkoje, to
dėl jokių trukdymų neturėjau.

BAIKALO EŽERAS

Baikalo ežeras yra giliausias pasauly
je. Jo gylis yra 5281 pėda, arba 1741 met
ras. Vietos gyventojai Baikalą vadina 
“bedugniu” ežeru.

Man reikėjo laukti kito traukinio mano 
sugalvotai tolimesnei kelionei. Turėda
mas keletą valandų laisvo laiko, aš vaikš
tinėju po miestą ir dairaus po jo apylin
kes. Kai prisiartinau prie Baikalo kranto, 
man kilo originali mintis: sunaikinti savo 
asmens liudijimą ir Čitos Prekybos mo
kyklos diplomą, ką ir padariau, paskan
dindamas juos tame ežere.

Paskandinęs savo dokumentus su pasi
savintu vardu ir pavarde, o taipgi ir mo
kyklos diplomą “bedugniame” Baikale, aš 
maniau, kad jau atsisveikinau su tuo eže
ru ir Irkutsku galutinai. Tačiau vienų me
tų laikotarpyje, keliaudamas t iš Omsko 
Vladivostokan, aš vėl pcTvažiaVau Irkurts- 
klą ir pravažiavau pro Baikalo ežerą. Tai 
dar ne viskas. Po 30 metų t. y., 1910 metais 
mano brolis Stasys Opulskis su savo šei-

ma l)ilvo ’ištrenitas*iš*LieūivuS'į Ust-Udfn- 
sko rajoną^,Irkutsko1 srities,* prifr Ahgaros 
upės,- kur išvergavirl® nretųr

Mano žmfona Liudvika irgi- pasakojo 
man labai šiurpų nuotykį — kaip Baika
las ko tik nėprarijęs jos: Buvę taip. Jos vy
resnioji sesuo Benedikta, dar prieš Rusi
jos - Japonijos karą, su savimi ją vežėsi 
(vos 4 metelių amžiaus) į Čitą, kur Bene- 
daktos vyras Riškui jau buvo įsikūręs.

Iš Lietuvos-iki-Irkutsku- miesto nuva
žiavę geležinkeliu:- Tolimesnę kelionę rei
kėjo tęsti arkliai strifes'už Irkutsko-geležin
kelis dar nebuvo baigtas, žiemos metė ve
žikai pasirinkdavo kelionei Baikalo ežerą, 
nes ledu buvo geresnis, trumpesnis* ir ly1 
gesnis kelias, nei važiuojant per miškus 
šunkeliais. Bet tai vienur, tai kitur ledas 
perskildavo ir pasidarydavo gana dideli 
vandens tarpai. Kai arkliai šoko per vieną 
toki tarpą, Liudvika iškrito laukan iš ro
gių, ir tik per plauką nepataikė į tą-plyšį 
ir nenugarmėjo j bedugnę. Ir kas blogiau
sia— nė vienas važiavusiųjų rogėse asme
nų nepasigedo mergaitės, nes buvo naktis 
ir keleiviai snaudė; Kada vežikas sustojo 
prie arbatinė*s už kelių km., kuri taipogi 
buvo įrcngta^anl ledo, keleiviai 'pabudo ir 
pamatė, kad mergaitės ■ nėra rogėse! Visi 
važiavusieji rogėse suskubo ieškoti Liud
vikos. Kiek ten buvo išgąsčio;* ypač Bene?i 
diktai! Liudviką-1 rado' bemiegančią ant 
pat pragarmės briaunos. Jeigu-ji'būtų-kiek 
pajudėjusi, niekao još nebūtų« radęs,* nes 
Baikalas'bertų*ją

ATVYKAU į OMSKĄ
Laimingai prasprukęs' per visas “ūš4- 

įvaras”, šiaip >taip, nuvažiavau ligi Omsko : 
miesto. Toliau nebuvo galima-* keliauti, 
nes už kokių. 50 verstų ėjo smarkūs mū"-’- 
šiai tarpe admirolo Kolčako kariuomenės 
ir bolševiku.- C

Nors aš'atvykau į Omską su savo tikru 
asmens liudijimu; bet jokio-diplomo • iš' 
mokyklos*su savim neatsivežiatu- čštos •pre--- 
kybbs mokyklos diplomą sunaikinau Ir
kutske.- Pasisavintais *ir iki šiolei vartotais 
vardū ir pavardė aš' nebenorėjau ilgiai! 
naudotis, nes naujam ^reikalui iškilus 
(pvz.- kelionė į Lietuvą ar JAV) ir šau
kiantis savo namiškių,-giminiu ap’draugų 
pagalbos — jie nebūtų kreipę jokio dėme
sio į mano prašymą.

Dabar vėl reikėjo susirasti darbas it’ 
butas gyvenimui. Tais laikais, ir dar be 
pagalbos iš šalies, gauti bet kokį darbą' 
svetimame mieste buvo labai sbrika. Pferi 
dienų dienas ieškojau darbo, bet niekur 
nieko negalėjau susirasti. Reikalai išrodė 
visai blogi — padėtis kritiška. Einu gatve* 
ir galvoju, kas toliau daryti, žvalgausi į 
visas puses ir žiuriU; kbkion gatvėn dabar- 
pasisukti. Pamačiatf ant vieho'namo slė*' 
nos iškabą su redakcijos vardui’ Prieinu 
prie to namo ir vėl iš naujo svarstau*1 ką • 
gero gali duoti man tą iškaba,-ar namas.

Mano nujautimas stumia mane vidun į 
tą namą. Raštinė buvo antrame ankšfė.- 
Užeinu. Sumaniau rizikuoti savo- paskuti
nę kapeiką įdėdamas laikraštin darbo pa

ieškojimo* skelbimą; Parašiau skelbimo 
tėkštą, padėcdū jį1 tarnautojai, užsimoku 
ir leidžiuosi laiptais-žemyn.

Girdžiu’ khžirikhs' iš * paskos• vejasi ma
ne, šaukdamas “tdvarišč! tdvarišči’’ 
-(dradgė? draugė !)*. Sustojau' ėj^š,- atši- 
gręžfau' atgal ir - - žiūriu,- - kokį reiksią- tas 
nepažjstomas žmogiis g'ali turėti*prie- ma
nęs. Jis klausia mane, ar aš padavęs skel
btiną dėl darbo?* Atšakiau7* terglamsk Aš 
viš dar negalėjau**susivokfr; koks1 reikalas; 
maniau, gal kokią-- klaidą padariau skel
bime.

Aš klausausi. Tas'nepažįstamas “drau
gas” arškina<’maių .kacbjų spaustuvės raš- 
tinėj'e yra reikalingas knygvedys, ir klau
sia, ar aš ričrėčiau pamėginti ten dirbti. 
Gal patiksią? o jeigu-ne; tai-vėliau* galėsiąs 
pasiieškoti darbo kitur. Didelio džiaugs- 

. m6 aš nep a rodžiau jam, bet savo širdyje 
labai apsidžiaugiau, žinoma, sutikau pa
mėginti tą <darbą, ir-atsiėmiau savo pini
ngus,* ką <tilt-sumokėtus už paduotą skelbi
mą. Tie skatikai buvo man labai reikalin
gi užkandžiui-nusipirkt?—norėjau pasisti- 
pprinti prieš pradedamasąlit-bti. Tos rašti
nės darbas nesudarė- man sunkumų, nes 
tai buvo mano specialybė. Vos prieš kelis 
riiėnesins aš btivaU baigas šešių klasių Či
tos prekybos mokyklą

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti ‘‘N a u Ji e n a s”
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OR. ANNA BAULINAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR. GERKLsS LIGOS 
PKCTAJK.O AKINIUS 

2hS$W; 63nd STREET
Ofho tel*f.: PRospect 8-3229
Reiid. telef.; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo ID iki 12 vai ryto, 
nuo 7. iki 9 vai, vak. Tree, uždaryta.

Rm. ttrL 239-4683

DR. K. G. BALU KAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
. 6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 3/4-8012

t sietu PRoapecr

WL S. BILUS
GYDY YTQJAS. IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
V*L: kas. diena, po pietų 1-3; vak. 7-8 
o Etai antradieniais ir penktadieniais, 
liečiad. ir sekmarf. ofisas uždarytas.

Rwu 3241 WEST 66th PLACE 
Pteonw REpoblic 7-7868

M. C K. BOBELIS
IR

ML L B. SE1T0N
INKSTU. IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860' Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PITER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Read.;. 388-2233 
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad., penktadieni nuo 1—5, tree, 

ir šeštad, tiktai susitarus.

George Riemer, rašytojas ir 
auklėtojas, knygos “Naujieji 
jėzuitai” autorius, pats per 7 
metus buvęs jėzuitų Jėzaus Drau
gijos narys, rašydamas apie 
“naujus vėjus” Katalikų Bažny
čioje, parodo, kad jėzuitams tai 
nėra jokia naujiena.

Savo straipsnyje “The New 
Jesuits” jis mini tris “naujuo
sius jėzuitus: Peter O’Brien, 
kurs yra džiazo pianistas; Ken 
Felt, kurs lankė klounų kursus 
Barnum & Bailey cirko mokyk
loje Floridoj, ir Dan Berrigan, 
kurs yra aktorius, parašė scenos 
veikalą apie “Devynių teismą Ca- 
tonsvillėje” ir dabar sėdėdamas 
federaliniame kalėjime rašo po
eziją.

O’ Brien, Feit ir Berrigan — 
visi trys yra nauji jėzuitai, ku
riuos autorius- Riemer apibudi
na sekančiai: labiau asmeniški 
negu hierarchiški, judrūs ir 
priešingi sėslumui; labiau linkę 
bendrauti negu atsitolinti ; nusi
statę prieš institucijas ir dėlto 
radikalai; beturčiai ir dėlto lais
vi. Jie priklauso Jėzaus Drau
gijai, 400 metų senumo religi
niam ordinui, kurs yra gimęs 
kintančiais laikais ir dabar kei
čia darbo ir gyvenimo stilių.

O’Brien sako: “Džiazas man 
yra kaip prisikėlimas. Tai auten
tiška žmogaus išraiška, kur

---------------------- ----

GRAD1NSKAS
Res. Gi' 6-0873

DR.W. M. EISIM -ESINAS.
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos., pažai susitarimų. Jei neat
siliepia, skambinti ML 3-0001.

. PASKUTINĖ
PROGA:

. VĖSINTUVALSU 
DVIGUBA NUOLAIDA

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

Dr. A JfNKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rezid. toltfu GArden 3-7278

"PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

Ofiso HE 4-1818 arba RE 7-9700 
• RaakhmcHoac PR-WWlu^' .

. » > --'v* ‘ t * ♦ - - — - *■ - •• .•* •

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS.

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai ir, penktai nuo 
i iki 8 v. p. p.; antrad. ir. ketvirtai 
QUO. 9- iki. 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta. 

' MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

ii įveirig atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656. WEST 63rd STREET

V«L: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—1 vai. vak.

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

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

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

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

uždaryta.
Rax. tolu WA 9-3099

f,

iSOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš- W0PA,, 
1490 kiL A. M.

I r \

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma, 
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek? 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413-
į 7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629 ' ' ,
L — -

DR. VYL. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrai, trečiai 
Ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niai! 2-4 vai. po pietų ir" kitu laiku 

pagal susitarimą.

A FORESTS FUTUM 
IS IN YOUR HANDS

džiaugsmas nugali kentėjimą”. 
Jis doktoratą galėtų beregint 
gauti, jam tereikia jį pasiimti, 
bet O’Brien atsisako.

Ken Feit, 31 metų amžiaus, 
yra “nesmurtingas revoliucio
nierius, muzikantas __ mokyto
jas, kurs dirba beturčių labui, 
taikai, rasių ir policijos su ben
druomene santykių pagerinimui 
Milwaukeje. Jis mokosi klouno! 
meno, kadangi klounas yra kon-; 
tra-kultūrininkų sąj ūdžio pasi-) 
savintas simbolis. Kuomet (šian
dieninė) JAV-bių korporacijų i 
•mašina, varoma be asmens, be į 
tikėjimo, be humoro, bet galiu- Į 
gos organizacijos žmonių, pasi
junta apsupta skarmaluotų, dai
nuojančių vaikų armijos, klou
nas gali būti vienintelis, abiem 
šalims priimtinas, tarpininkas.

Bet gi nei klounas Feit, nei 
poetas — scenos veikalų rašy
tojas Berrigan, nei džiazininkas 
O’Brien nėra jokia naujiena is
torijoje, nei tokie yra tas šim
tas ar daugiau jų brolių JAV, 
kurie čia verčiasi dažymu, skulp
tūra, baleto choreografija, mu
zikos kompozicija ar grojimu. 
“Naujieji” jėzuitai tikrumoje 
yra labai seni jėzuitai. Dar prieš 
1773 metus jėzuitai operavo 350 
dvarų išlaikomų teatrų Europo
je, tai buvo pirmoji teatrų gran
dinė modernioje istorijoje. Jie 
pastatė pirmąjį nuolatinį teatrą 
šiaurės Amerikos kontinente — 
1660 metais Kvebeke.

Popiežius Klementas. XIV J®-, 
zaus Draugiją legaliai panaikino 
1773 metais, atleisdamas jos 23,- 
000 narių ir įkalindamas jų 
generolą. Kai Klemento įpėdi
nis po 41 metų jėzuitus vėl pa
šaukė į gyvenimą, jie mirksė
dami, netvirti kojose ir atsargūs 
susitiko su Apšvietos Gadyne. 
Tai buvo Proto Amžius (Age 
of Reason), sakytume Mokslo 
Aušra. Jėzuitų auklėtojai, ženg
dami su laiko dvasia, koncentra
vosi į intelekto treniruotę, tuo 
pačiu metu menkavertindami 
emocijas ir artistiškus talentus. 
Jie permatė, kad lotynų ir grai
kų studijas neišvengiamai tu-, 
rėš pakeisti ’ matematika,. kaip, 
intelektualų akademinės kalbos- 
būtinybė. Mokslas pavirto tiks
liais matavimais, akis įgavo sa
vo vertę kaip “regėti reiškia ti
kėti”, tai yra patikimiausioji, 
j usnis, o tiesos simboliu pasi
darė laboratorijų chalatas.

štai, kur mes randamės šian
dien — prie Proto Amžiaus nu-, 
degusiojo galo: išanalizuoti, nu
asmeninti, nužmoginti, išmatuoti, 
ir kompartmentais bei kategori
jomis padalinti — kūnų skaičiai 
Skaitlinių Krašte. Mes atrado
me, kad vien tik intelekto išvys
tymas pagamina tik nepilno lai
ko (part time) žmogaus būtybę. 
Dabar mes- turime atomo gady
nę, bet neturime pasigailėjimo. 
Turime mėnulį, bet nejaučiame 
pilnumos. Kadangi- “regėjimas 
yra tikėjimas”, iš to seka, kad 
mes praradome tikėjimo meną. 
Ar tik ne jau gana mums Mokslo 
žmogaus?

Naujieji jėzuitai sako Taip. 
Gana. Jie sako Ne supermokslui: 
“moksliniams tikslams, verty
bėms, metodams ir technikoms, 
mašinomis įsiūtoms į gyvenimą, 
meilę ir kalbą; statistikoms, 
lyg Contact lęšiams prilipu
sioms prie kiekvienos šventos 
žmogaus misterijos nuo lyties 
iki mirties. Dramaturgas John 
Walsh, S. J., sako:

“Galimybė re-sakralizuoti (at-

Prie Sandusky, Ohio, apleistas senas žvejojimo dokas pasidarė mė
giama plaukiojimo vieta, į kurią galima tik virve nusileisti.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 7Ut STREET 
Ofiso telefz HEmlock 4-2123 
Retid. telex'^ Gibson 8-6195

we, ewety ihraK 
aE ooc depend as.

SaxMrey'f ABC"c 
maccbeB 631 mid. Be 

to droNFg aU cempEret, 
atk the ecbeu eod 

tbecEt aewu Crah aft 
WDotaei desd cmt.

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

šventinti) desakralizuotą (nu- 
šventintą) pasaulį yra per dai
liuosius menus, per komunika
ciją”. Jo darbas, kaip jis mato, 
yra padaryti audienciją jautres
nę misterijai.

Naujieji jėzuitai yra pavėla
vę sukelti revoliuciją prieš su- 
permokslintą pasaulį, bet įsijung
dami į revoliuciją jie gali dar 
gerai pasitarnauti. J. P.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDASJ’KOTEZISTAS

Si Aparatai - Protezai. Med. Baj>- 
z <UiaL Speciali pagalba kojoms 
,*• (Arch Sopports) ir t t

g—4 ir 6—8. šeštadieniais 0—L
2850 West 63rd SL, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospoct 6-5084

CHOU-EN-LAI LANKYSIS BALKANUOSE
Sovietai susirūpinę kiny dėmesiu Ryty Europai

- BELGRADAS, Jugoslavija. — Vengrų valdžios laikraštis 
Magyar Hirlap Vengrijos spaudos agentūros buvo paskleistas už
sieniuose. Laikraštis praneša, kad Kinijos premjeras Chon-Fn- 
lai lankysis Albanijoje, Jugoslavijoje ir Rumunijoje tikslu įsteigti 
priešsovietinę valstybių grupę Balkanuose.

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehiU 6-234.5-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Vengru užsieniii reikalų mb 
nisterijos valdininkai patvirti
no, kad šios trys valstybės tik
rai pakvietusios komunistinės! 
Kinijos valdžios delegaciją ap-! 
silankyti ir kvietimas buvęs pri- Į 
imtas.

Magyar Hirlap straipsnis pri
sipažįsta, kad, <esą, “apgailėtina, 
bet mes negalime absoliučiai nu
neigti galimybės, jog Pekino su
sidomėjimas Balkanais turi anti- 
sovįetinį kampą”. Straipsnis įs
pėja, kad “bet koks planas, sie
kiantis priešsovietinę ašį išplės
ti į Balkanus, nors jis ir pa
smerktas nepasisekimui, gali su
daryti “kraštutiniai pavojingą 
Situaciją... (Balkanų) pusiasa
lyje”. ’ H
, MASKVA. — Anglų kalba lei

džiamas sovietų savaitraštis New 
Times smarkiai užsipuolė rau
donąją Kiniją, kad ji slaptai pla
nuojanti atgauti Orutinės Mon
golijos kontrolę. Straipsnis yra 
pikčiausias ir pirmas toks nuo 
prezidento Xixono pasiskelbimo 
aplankyti Kiniją.

Straipsnyje netiesioginiai, bet 
labai aiškiai perspėjama, kad 
Kremlius ‘ yraMabai susirūpinęs 
Pekino kėslais kultivuoti savo 
įtaką Rytų Europoje. Albanija 
minima tiesioginiai, bet netie
sioginiai duodama.suprasti, kad 
galvoje turima ir Rumunija.

Straipsnio autorius, kažkoks 
A. Nadeždin, pabrėžia, kad Pe
kinas solidarumą anapus Gele
žinės Uždangos laiko svarbiau
sia, kliūtimi siekti savo tikslo — 
suskaldyti pasaulio komunistų 
vienybę.

Diplomatai yra atsargūs dis
kutuoti klausimą, ar Kremlius 
planuoja daryti invaziją į Ru
muniją, jei reikalai dar labiau 
pablogės. Tokia galimybė j*ų 
komentaruose vis dažniau kar
tojama. Bendra diplomatų nuo

monė tokia, kad nauja invazija 
sovietų dienotvarkėje nenuma
toma. Sovietai savo invazija į 
Čekoslovakiją gavę ilgalaikį mo
ralinį smūgį ii- sukėlę nepasiti
kėjimo dvasią bei įtampą pačių 
komunistų bloke.

Bridgeport
Aną sekmadienio popietę, 

turėdamas šiek tiek laiko, už
sukau į Bridgeportą pas pla
čiai žinomus organizacijų vei
kėjus, Rožytę ir Joną Didžgal- 
vius, 3808 So.,Union Avė. Ro
žytė mane pasitiko labai drau
giškai. Joną Didžgalvį radau 
lovoj gulintį. Jis šiuo laiku ne
sijaučia gerai,, tai lovoj gulė
damas tikisi geriau pailsėti ir 
greičiau ligą nugalėti. Mudu 
su Jonu, Rožytei -pritariant, 
apie valandą laiko pasikalbė
jome mūsų organizacijų rei
kalais ir kas reikia daryti, kad 
veikla būtų sklandesnė ir vei
kėjai užimtų jiems tinkamas 
vietas organizacijų valdybose. 
Tada turėtumėm daug geres
nius darbo rezultatus. Jonas 
pasirodė ryžtingas savo kalbo
je kaip visiškai ■ sveikas vy
ras. Iš to man buvo aišku, kad 
jis greit bus sveikas ir vėl mes 
jį turėsime savo tarpe, širdin
gai linkiu Jonui kuo greičiau 
pasveikti. Užuojauta Rožytei, 
kuri rūpinasi savo ligonio svei 
kata. Be to, šia proga dėkoju 
už vaišes.I

Ponai Didžgalviai turi gra
žų namą ir prie namo labai 
gražų pavyzdingai prižiūrimą 
darželi, kuriame yra nesuskai
toma daugybė visokiausių pui 
kių žydinčių gėlių bei įdomių 
medelių. Kiekvienam praei
viui ima noras į darželį pasi
žiūrėti. A. Jusas

MARTHA LUCAS
Pagal tėvus Stankus

— Albertas J. Skrabutėnas, 
tarnaująs centriniame pašte 
apie T2 metų, pakeltas i pri
statymo prižiūrėtojus. Anks
čiau jis vadovavo kitam šio 
pašto skyriui.

Mirė 1971 m. rugpiūčio men. 17 dieną, 4:00-vai. ryto. Gimusi Lie
tuvoje.

Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Frank, marti Elizabeth, Martin, marti | 

Aldona, 2 dukterys — Martha McCool, ir Amelia Mac Annaly, žentas 
Cleo Gl t) anūkai, 4 proanūkai ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Li- 
tuanica Avenue. I

Ketvirtadienį, rugpiūčio 19 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima iš j 
koplyčios i Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų j 
bus laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Martha Lucas giminės, draugai ir pažįstami nuošir- I 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

‘Nuliūdę- liekar .*: -
i - Sūnūs, dukterys, marčios, žentas, anūkai ir.

giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Tol. 927-3401.
.  .   ---—-- rr--- -------- ----------- "'’■■■’■■i . -- TT—

„■M." ", —

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA ■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tek: Y Ards 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS HI SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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; Iš KANADOS
17-toji Kanados Lietuvių Diena 

ir St. Catharines miestas

Visų pirma reikia mesti žvilg
snį į St. Catharines miestą, ku
riame įvyks 17-ji K. L. Diena. 
St. Catharines miestas yra vi
sai arti (apie 10 mylių) nuo Nia
gara Falls, N. Y., miesto. St. 
Catharines miestas yra vadina
mas vaisių miestu, nes yra ap
suptas vaismedžių laukais. Mies
tui plečiantis teko iškirsti dide
lius plotus vaismedžių statymui 
namų, įstaigų, mokyklų ir pre
kybos centrų. DerEngi vaisme
džių laukai tebėra ir dabar mie
sto ribose. Jie priduoda dideli 
grožį miestui, ypa£ pavasarį žy
dėjimo metu ir artinantis rudens 
laikui, kada nunoksta vaisme
džiuose derlius.

*. Kaip tik šiais metais per 17-tą 
■K. L. Dieną St. Catharines mies
tas bus pasipuošęs vynuogių ir 
Įeitų vaismedžių prinokusiu der
liumi.

St. Catharines mieste yra virš 
šimto tūkstančių gyventojų. Di
džiausia tautinė grupė yra uk
rainiečiai. Jų esama apie sep
tyni tūkstančiai. Lietuviai pa
laiko artimus ryšius su ukrainie- 
jčiais. Lietuvių St. Catharines 
snieste yra apie šimtas šeimų.

Šiais metais kaip tik St. Ca
therines gražiame mieste ir ma
žoje, bet veiklioje lietuvių ko-j 
ponijoje įvyksta 17 
Lietuvių Diena ir II-ras Kana
dos jaunimo kongresas. Jauni
mo kongreso ruoša rūpinasi ko
mitetas, sudarytas iš Kanados 
jaunųjų veikėjų, vadovaujamų 
G. Breichmano iš Hamiltono. To
kiai didelei ir plataus masto 
šventei, Lietuviu Dienai ir II-ram 
Kanados jaunimo kongresui, su
ruošti pareikalaus daug darbo 
ir lėšų. Be abejo, mažoje lietu
vių kolonijoje vykstant dide
liems parengimams, kai kuriems 
prisieina dirbti už du. Taip 17-

-ta Kanados1 Lietuv

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 59th STREET 

TaU REpublIc 7-1941 * 

u ..............*i ------

B R J (jf H O i
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME INSURED
LOANS SAVINGS

Serving fhe Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL^ LA 3-8248

SIUNTIMAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

2608 West 69th St, Chicago, UL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairiu prekių

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
............. . ...................    i -r............jar

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ' 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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.

V. VALANTINAS
■■ I 1 ———Z

f ........... ——— 1—1 I I"

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įraukiau Ilgų metų patyrimas.

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

V_-———------------ .n, , --------- ------------------------------„... .

--------- -- .. .......... t---------  , -------f- i i urna „

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

----- —- ---- e--- ------------ ----------- - ------

— Jonas Stasys, Lietuvos sa
vanoris - kūrėjas, rugpjūčio 14 

J dieną atšventė savo 70 metų gy
venimo sukaktį kelių artimųjų 
draugų tarpe.

— Apolinaras P. Bagdonas, 
gyv. 1019 West 32nd St., rug-

Linksmas fotografas pagavo neįpras
tą Eifelio bokšto Paryžiuje vaizdą, 
kartu nufotografuodamas dvi nema

tytas statulas.
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ta L. D. ir II-ras jaunimo kon
gresas bus suruoštas ir įvyksta 
š. m. spalio mėn. 8, 9, 10 die
nomis. Apie jaunimo kongreso 
programą informacijas suteiks 
kongresui ruošti komitetas. 17- 
tos L. D. šventės programą at
liks Kanados jaunimas, o jų bus 
apie 300. Be to, bus suorgani
zuota tautinė paroda St. Catha- 
rinės muziejuje. Paroda bus ati
daryta prieš L. 1). ir veiks po 
Liet. Dienos. Po pamaldų nu- j 
matomas viešas žygis ir vainiko i 
padėjimas prie laisvės paminklo ■ 
žuvusiems už laisvę. Apie žygį j 
vėliau bus pranešta plačiau, To-j 
kios didelės šventės nebus bu
vę dar Niagaros pusiasalyje. Vi
si iš Kanados ir Amerikos iš ank- 
sto ruoškitės dalyvauti pirmą į 
kartą tokioje šventėje St. Catha- Į 
rines mieste. Informacija '

PABALTIEČIŲ IK LIETUVIŲ 
LENGVI)SI<)S AILE1 !K()S 

PIRMENYBES

1971 m. š. Amerikos Pabal- 
tieėių prieauglio klasių ir Š. 
Amerikos lietuvių visų klasių 
lengvosios atletikos pirmeny
bės įvyks š. m. rugsėjo 11 d., 
(Įlevelande. Varžybas vykdo 
Clevelando LSK Žaibas.

Pabaltiečių ir lietuvių prie
auglio pirmenybės vyks šiose 
berniukų ir mergaičių klasė
se: D (11 m. ir jaunesni), C 
(12-13 m.) ir B (14-15 m.).

ių pirmenybės bus iš
vestos iš pabaltiečių varžybų 
pasekmių, atskirų rungčių vi
sai nevykdant.

Kartu bus vykdomos lietu
vių pirmenybės vyrų, moterų 
ir jaunių A (16-18 m.) klasėse. 
Šios pirmenybės turėjo būti 
išvestos iš pabaltiečių pirme
nybių, įvykusių š. m. liepos 24 
d. Toronte, tačiau dėl palygi
nus negausaus lietuvių daly
vių skaičiaus, nutarta lietuvių 
pirmenybes vykdyti atskirai, 
rugsėjo 11 d.

Varžybos vyks Cuyahoga 
Community College stadione. 
2900 Community College Ave., 
Clevelande, Ohio. Pradžia: 
11:00 Am. šis naujas stadionas 
turi tartano bėgimo ir šuolių 
takus, tinkamus vartoti ir lie-

tingame ore (“All weather”).
Reikia tikėtis, kad šios ide

aliose sąlygose vykdomos var
žybos sutrauks gausų dalyvių 
skaičių. Klubai ir pavieniai 
sportininkai -kviečiami skait
lingai dalyvauti. Smulkios in
formacijos išsiuntinėta vi
siems lietuvių sporto klubams. 
Suinteresuoti pavieniai spor
tininkai prašomi kreiptis i 
rengėjus, šiuo adresu:

Algirdas Bielskus, 30207 
Regent Rd., Wickliffe, Ohio 
Mdi92. Telef. (21C>)-9U-3390.

ŠALFAS Sąjungos
Lengvosios Atletikos 
Komitetas.

— Sofija ir Mečys Žeimiai, gy
venantieji 3449 So. Lituanica, 
liepos 10 d. atšventė savo vedy
bų 25 metų sidabrini jubiliejų. 
Jiems buvo proga pasidžiaugti 
gražiu savo atžalynu. Jiedu turi 
tris dukteris: Dariją, Virginiją 
ir Vida, ir sūnų Lina.

Žeimiai rūpinasi savo prieaug
lio geru auklėjimu ir išmoksli
nimu. Viena duktė jau yra iš
tekėjusi ir susilaukė kūdikio. 
Sukaktuvininkai galėjo pasi
džiaugti ir nauja atžala — vai
kaičiu.

Darija studijuoja kalbas, ger
manistiką. Linas lanko šv. Ri- 
tos aukštesniąją mokyklą. Ši 
reta gražaus ir darnaus derlingo 
gyvenimo šventė buvo atšvęsta 
gausaus artimųjų draugų links
mame subuvime. Vs. -

Aktorius Rex Harrison veda naują žmoną, šį kartą Elizabeth Harris, 
su kuria iš Londono išskrenda į Italiją tuoktis.

CRYSTAL LAKE
NEW 4 BEDROOM TRI-LEVEL 
on 60’ lot.

$25,900 — 10% down.

MOUNT PROSPECT 
BY OWNER

9 rooms, 2 story Colonial on tree lined
Close to all schools. street- 4 bedrooms, 2% bath, 2% car 

| garage, basement, large storage area.

piūčio 15 d. grįžo iš L. Fronto 
Bičiulių bendrinės studijų sa
vaitės Dainavoje, kur svarbiau
siuoju kalbėtoju buvo pulk. Ka
zys Škirpa, 1941 m. buvęs suki- 
liminės laikinosios vyriausybės 
ministras pirmininkas. Buvo 
vykusiai paminėtas sukilimo ju
biliejus.

-— Jonas Vikarauskas, gyv. 
3140 S- Emerald, nusipirko na
mus. Namas buvo geras, bet ge
rokai apleistas. Per trumpą lai
ką savininkas atliko didelį re
monto darbą. Būdamas nagin
gas, jis dirbo lauko pusėje ir vi
duje. Dabar namas gražiai at
rodo iš išorės ir jaukiai įrengtas 

* viduj e. Vs.

— Komp. K. V. Banaičio op. 
“Jūratė ir Kastytis” klavyras. 
Rugpjūčio 10 d. sol. St. Baras su 
prof. A. Kučiūnų labai pagar
biai atgabeno į Lietuvių Muzi
kologijos Archyvą, Čikagos Lie
tuvių Operos skyrių (kur yra 
sudėta J.' Gaidelio operos Da
nos, J. Karnavičiaus op. Graži
nos, Bruno C. Markaičio SJ. 
“Vilniaus Varpai” orkestracijos 
ir kit.). Minėtos operos klavy- 
rą sutiko Čikagos L. Operos 
pirmininkas V. Badžius su Lie
tuvių Muzikologijos Archyvo 
organizatoriumi J. Žilevičium. 
Klavyras nepaprastai meniškai 
įrištas Į drobinius apdarus, ne
paprastai gražiai atspausdintas 
(Morkūnas), meniškai įgravi- 
ruotas (Zdanius). Numatoma 
netrukus pristatyti visuomenei. 
Išleido Jūratės ir Kastyčio Ope
ros Fondas Čikagoje.

— Southtown Economist 17-ta 
namų ir jiems reikmenų pa-: 
rodą Įvyks spalio 7—10 dieno
mis Ford City prekybos cen
tre. t.

—ALT pirmininkas, dr. Ka
zys Bobelis, susitarė Karių Ra
movės pirmininku prof. Sta
siu Dirmantu, Lietuvos karino 
menės šventės minėjimą jun
gti su Simo Kudirkos pabėgi
mo sukaktuvėm. Dr. Kazys 
Bobelis ruošia atitinkamas in
strukcijas ALT skyriams ir 
ir bendradarbiaujančioms or
ganizacijoms ruošti Lietuvos 
kariuomenės minėjimą ir Si
mo Kudirkos pabėgimo su
kaktuves kartu.

— T,R Brighton Parko apy
linkės valdyba savo biuletenio 
1-me numeryje ragina ir pra
šo tėvus leisti savo vaikus į 
lituanistines mokyklas. Mo
kykloms paremti apylinkės 
valdyba spalio 2 d. B. Pakšto 
salėje ruošia tradicinį rudens 
vakarą, žurn. Juozas Šlajus 
yra apylinkės pirmininkas.

— Lietuvių Prekybos Rūmų 
Golfo dienos pelnas yra ski
riamas stipendijų fondui. Ji 
įvyks rugpiūčio 18 d., 9 vai., 
Silver Lake klube. Dienos pir
mininkas yra Ranold Gregg. 
Vakarienė prasidės 7 vai. vak. 
Jos šeimininku bus Dr. J. Je
rome.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

2 PO 6 MŪRINIS. Centrinis šildy
mas, arti mokyklų Brighton Parke. 
Reikia skubiai parduoti. Tik $24,000.

ŠIMAITIS, CL 4-2390

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Perdavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

2 STORY BRICK
3 years old. Two 2 bedroom apart
ments and one 1 bedroom apt. All 
appliances, gas stoves, refrigerators, 
air conditioners. Gas hot water heat.

• $49 900
7735 So. KEDZIE, Phone HE 6-2722 

Do not disturb tenants.

GAGE PARK AREA — 
OWNER RETIRING

i 6 rm., 3 bdrm. br. bungalow. Heated 
enc. rear porch. Full bsmt, and fini
shed rm. Automatic gas hot water

I heat. 2 car fr. garage. Also Decatur, 
Mich., 2 shell summer homes on 8 
acres — 4 miles to town. Handyman’s 
delight. After 7-30 p. m. PR 6-3012.

SAVININKAS PARDUODA
3 MIEGAMŲ MŪRĄ

Pusiau įrengtas beismantas su 
baru, 2 mašinų garažas.

52-ra ir Kostner.
767-8455

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAI3

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETR-AS KAZANAUSKAS, Freddentaa

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 1-T141

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

BY BUILDER 
637-1354

4 MIEGAMŲ NAMAS su dviem vo
niom ir prausykla. 23-čia ir Hoyne. 

Idealu didelei šeimai. $12,500.
ŠIMAITIS, CL 4-2390

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkip Reikia

EXCELLENT 
IMMEDIATE OPENINGS!

— Experienced —

DRAPERY 
SEAMSTRESSES

TOP SALARY
Get 40 hours pay —

Work four — 9 hour days.
3 Day Weekends Every week.
Excellent working conditions.

Hours 7 a.m. to 3:30 p.m.
Air-Conditioned Shop.

Steady year round work.

ART DRAPERY 
STUDIOS

2766 No. LINCOLN AVE:
GR 2-8587

CLERICAL WORK 
for warehouse office, lite typing.

CALL 
478-4477, Ext. 78 
DEIBOLD, INC.
3365 No. DRAKE 

An equal opportunity employer

FURNITURE~AND FIXTURES ~
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR B-4421
S?nn So. WESTERN AVE.

— Anna Stankus, Rockford, 
Ill., ilgametė Naujienų skaity
toja, išvyko atostogų į Albu
querque miestą, New Mexico 
valstijoje.

— Chicago Lawn Policijos 
distrikte, į kurį Įeina Mar
quette Parko apylinkė, per 
paskutinį periodą sumažėjo 
nusikaltimų 16.8%. Ypatingai 
sumažėjo automobilių vagys
tės — net 25.8%. Pereitų me
tų periode čia jų buvo pavog
ta 636.

— Ričardas Plankis žaidžia 
jaunių beisbolo komandoje 
Chiefs, kuri yra iš eilės 6 me
tus apylinkės nugalėtoja. To
limesnėse varžybose jie žais 
su šiaurės Illinois pirmaujan
čia tos lygos komanda. Rung
tynės įvyks rugpiūčio 28 d. 
Beloit mieste.

Varnas Montessori Vaikų 
židinėlyje, 3038 W. 59 St, rug
piūčio 24 ir 25 dienomis vyks 
vaikų registracija į lietuvišką 
klasę. Informacijoms skambin
ti tel. PR 8-6514 arba 776-6607.

(Pr).

— Ieškau Tavernos ar Li
quor biznio. Skambinti nuo 12 
v. popiet fel. 476-9479. S. Astra.

(Pr.)

1 So. GEORGE ST. 
PHONE 253-5318

BY OWNER
LOMBARD — 4 or 5 bdrms, 2 full 
baths and powder rm., den and rec. 
rm. w. wet bar. Must come in to 
appreciate size! Sacrifice.

$38,500.
224 E. SUNSET LOMBARD, ILL. 
Home 629^722 or 627-9188 Office

MUNDELEIN
Less than 1 yr. old. 2 story, 3 bdrm., 

2 ba., air-c., 2-c. garage.
Lot 100 x 200. By owner.

S43,000.
CALL

566-0769

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

V7SKA APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

stogus, langus, dažau, sutvarkau 
elektrą ir t. t.

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

II I ■

ŽAUFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi, auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-W27

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAURO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

JMe f«m I*e and Casualty Company

■ ~ '............................. - -■ ■■ *

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4QfiJ AmKoa, 
Chicago, III. 60633. ToL YA 74980

L—.— - -
----------- —----------------------------------------------

TERRA
Brtngtnybės, Lilkrodžlif, Dovanot 

visoms progom*,
1237 WEST 63rd ST.r CHICAGO

Telef. 434-4660

M M. J W WW— I   

MOTERŲ KIRPYKLA ir 4 kambariu 
butas prie 55-tos ir Kedzie.

5 APARTMENTŲ mūras prie 51-mos 
ir Sacramento.

MODERNUS 12 apartmenty mūras 
63-čios ir Pulaski apylinkėje.

VALGYKLA ir 4 kambarių butas 
prie 51-mos ir Richmond

Butų nuomavimas. Įvairus draudimai

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
430f So. Kedzie, Chicago 

TEL. — 254-5551

MIELA TARP SAVŲ
TVIRTI DU MŪRAI greta ant pla

taus sklypo duoda po $700 pajamų 
kas mėnesi. Centralinis alyva šildy
mas, daug priedų, maži taksai už 
abu $47,900. Artima, patogi vieta.

KAIP NAUJAS 2 aukštų 8 butų 
mūras. $14,000 pajamų metams. Da
bar pirksite už $76,600.

2 BUTŲ MŪRAS moderniškai Įren
gtas. 2 nauji gazo šildymai, karpetai, 
kabinetų virtuvės, garažas. $29.900.

5 KAMBARIU MŪRAS, kabinetų 
virtuvė, gazu šildymas, karpetai. ga
ražas. Arti mūsų ofiso, už $19,000.

SVEIKAS MEDINIS modernus vi
duj., graži gatvė, arti Maria HS., dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18.600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26.800.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam. 30 pėdų sklypas už 
$10.900.

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

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
se. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvpas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW. Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoi galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREKT 

\CL 4-2390

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklvpas. geros paiamos.. 54 ir 
Damen apvlinkėi. — S38,000.

LABAI GERAS 10 butu mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik S89.000.

10 BUTU, mūras, alum, langai. šiL 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79,500.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis. Ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvpas. Apylinkė 47tos Ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MORNS; Nauja Šilima ga
zu. aluminiiaus langai, 2 automobilip 
garažas, Marquette Parke. Ilk 
828,900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

SAVININKAS PARDUODA
12 butų moderniai įrengtą mūrini na
rna 5 metų. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai, šaldytuvai, oro vėsin
tuvai, virimui pečiai, 15 mašinų vie
ta. Daug visokių patogumų. $24.000 
pajamų metams. Kaina S176,000.

2532 So. 58 Ct„ Cicero. 
Tel. 863-2231

JEFFERSON PARK AREA

2 flat with 7 room house in rear.
2 car garage. Double lot. 

Low taxes. By owner.

283-3180

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimv Statybą Ir Remontą*

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau reniu ri
šu rūšių namo apšildymo pečiu* Ir 
alr-condltioning | naujus ir remia na
mus. įrengiu vandens boilerius tr 
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.: VT 7-3447

SKAITYK "NAUJIENAS* -

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

%


