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KARIAMS UŽDRAUSTA IŠEITI I GATVES
SOVIETU POGRINDŽIO ŽURNALAS

"Politinis dienoraštis" pradėtas leisti 1964 m.
MASKVA. — Beveik per paskutinius septynerius metus 

Sovietų Rusijoje buvo leidžiamas mėnesinis žurnaliukas. Vadina
mas jis “Politiniu dienoraščiu” (Politiceskyj Dnevnik). Tas žur
naliukas pradėtas leisti 1964 m. spalio mėnesį, maždaug apie tą 
laiką, kai įvyko “dvaro perversmas” ir Nikita Chruščiovas buvo 
pašalintas iš savo pareigų. “Politinio dienoraščio” jau išėjo per 
70 numerių. Jo leidimas sulaikytas nuo pereitų metų rudens. Pla
nuojama jo leidimą atnaujinti.,

žurnaliukas nėra spaustuvėje 
spausdinamas. Jis perrašomas 
rašomąja mašinėle. Iš to . gali
ma spręsti, kad jo tiražas nėra 
didelis ir jis platinamas tik tarp 
“parinktųjų”.

Būdinga tai, kad apie tą žur
naliuką iki šiol užsienio kores
pondentai nieko nežinojo.- Tik 
šiomis dienomis žurnaliuko re
daktoriai teikėsi užsienio ko
respondentus apdovanoti ta ne
legalia spauda.

Bernard Gwertzman, The 
New York Times koresponden
tas, praneša, jog užsienio kores
pondentams buvo įteikta 11 žur
naliuko numerių. Tai sudarą 
apie 530 puslapių.

žurnaliuko turinys esąs labai 
įvairus. Esą, pateikiamos tokios 
informacijos, kurios niekur iki 
šiol nebuvo skelbiamos. Pavyz
džiui, ten rašoma, kad Chruščio
vas vyriausiai buvo nušalintas 
dėl to, kad jis buvęs labai erz
lus, su kitais nesiskaitęs, pasi
daręs - nedarbingas., ^(galėjęs 
dirbti tik apie tris ar keturias 
Valandas perŠiėnąK’

Rašoma ir apie Vidurio Rytų 
Kremliaus politiką. Rusijoje 
esąs didelis nepasitenkinimas 
ta politika, kurios pasekmėje iš- 
aikvota ne milijonai, bet bilijo
nai rublių. Išaikvota remiant 
Egiptą ginklais ir statant jam 
Answan užtvanką. Esą, tie bi
lijonai, rublių būtų -daug prisi
dėję prie savo krašto gerovės 
puoselėjimo. Tuo tarpu Egip
tui suteikta parama ginklais nu
ėjo niekais, kai tie ginklai bu
vo Izraelio sunaikinti šešių die
nų kare.

Iš “Politinio dienoraščio” tu
rinio sprendžiama, kad jo re
daktoriai yra -intelektualai ko
munistai, kuriems rūpi komu
nizmą sudemokratinti ir jam 
priduoti “žmonišką veidą”, kaip 
tai buvo pasiryžęs padaryti Če
koslovakijoje Dubčekas.

- u ________ ___

Negrai pageidauja 
dvigubos pilietybės
NEW YORKAS. — Roy Innis, 

Rasinės Lygybės kongreso na
cionalinis direktorius, pasakė, 
kad juodieji JAV-bių kareiviai 
turi vykti į Afriką ir ten padė
ti kovoti su kolonialine prie
spauda. Innis išreiškė pageida
vimą “dvigubos pilietybės”, kad 
juodieji amerikiečiai tuo pačiu 
metu galėtų būti ir Afrikos ir 
Amerikos piliečiais!...

Pekinas kritikuoja 
Amerikos politiką

• HONG KONGAS. — Kom. Ki
nijos žinių agentūra skelbia, kad 
Jungtinių Valstybių ekonominė 
politika yra “reakcinė priemo
nė suversti finansinę ir ekono
minę krizę ant darbininkų pe
čių”.

New China News manymu, 
tų priemonių “ėmėsi JAV mo-

1$ VISO PASAULIO

CHAMONIX, Prancūzija. — 
Alpių kalnuose, Mont Blanc sri
tyje netoli Petites Jorasses vir
šūnės buvo atrasti kūnai keturiu 
čekoslovakų, laipiojimo sporti
ninkų. Kadangi kalnuose tuo 
metu siautė audra, spėjama, kad 
sportininkus perkūnija nutren
kė.

LOURDES, Prancūzija. Popu
liarioji katalikų Liurdo šventovė 
pagarsėjo nauju nepaprastu išgi
jimu. Frances Burns, 6 metų 
amžiaus mergaitė iš Glasgovo, 
Škotijos, sirgo vėžiu ir daktarų 
nuomone, jai bebuvo likę kelios 
dienos .gyventi. Tėvai ją nuga
beno į Liurdą, kur dukart išmau
dė ir mergaitė sparčiai pagijo. 
Jos daktaras Stuart Mann nu
statė, kad ji jau visiškai sveika. 
Apie pagijimą raportas pasiųs
tas Glasgowo arkivyskupui.

NEW YORKAS. — Kokia su
dėtinga gali būti policininko tar
nyba, parodė patrulio Thomas 
Courson “darbo diena”. Jis 
Brooklyne baigė akušerės pa
reigas, padėdamas gimdyvei pa
gimdyti kūdikį, o po poros va
landų nušovė ginkluotą banditą. 
“Naujagimio pirmas riksmas at
rodo kaip didžiausias garsas pa
saulyje”, pasakė jis.

MASKVA. — Sovietų teismas 
nuteisė 3 metams kalėjimo švei
carą, biologijos mokytoją Fran
cois de Perregaux, kurs bandė 
pagelbėti rusui daktarui pabėg
ti į Vakarus. Rusas daktaras 
Dimitri j Mikhejev už bandymą 
pabėgti nuteistas 8 metams sun
kiųjų darbų.

LONDONAS. — Iš Chipper
fields cirko, esančio Christ
church, Anglijoje, pabėgo “ak
torius” aligatorius Charlie. Tik 
po 11 dienų vienas policininkas 
pastebėjo tą 70 svarų cirko “ar
tistą” besislapstantį Stov. upės 
švendrynuose. Aligatorius ban
dė pavartoti stručio triuką ir 
nuo policininko pasislėpė galvą 
įmerkdamas ją j dumblą. Bet jo 
uodega paliko matoma...

Dėl kilusios panikos 
nukentėjo 30 žmonių

GARDEN CITY, N. Y. — Ar
klių lenktynių ipodrome kilo pa
nika, kai sprogo karbonavimo 
mašina. Nors dėl tos eksplozijos 
niekas nenukentėjo, bet daug 
buvo sužeista, kai panikos apim
ti žmonės gaivališkai ėmė bėgti.

Nassau apskrities policija 
teigia, kad apie 30 sužeistų žmo
nių ambalansais buvo nugaben
ti į Nassau medikalį centrą. Ma
žiau nukentėjusiems pirmoji pa
galba buvo suteikta vietoje, at
seit, lenktynių aikštėje.

nopolistų valdantieji sluoksniai, 
kurie yra sunkumų apsėsti na
mie ir užsieniuose”. Tos prie
monės tikrai paaštrinsiančios 
santykius su proletariatu”.

Rytu Europoje moterys dažnai verčiamos dirbti sunkius vyriškus darbus. Maskvoje moterys 
kasa sniegą ir valo gatves, o paveiksle matome Varšuvos universiteto studentes, besimokinan
čias tverti spygliuotas tvoras. Pramokusios raišioti vielas, lenkaitės turės nešioti plytas naujai 

statomiems Varšuvos namams.

KARALIUS HUSSEIN ĮSPĖJA? EGIPTĄ
BEIRUTAS, Libanas. — Jordano karalius Hussein -pareiškė, 

jog jei dabar įvyktų karas tarp arabų ir Izraelio, tai' tą karą 
laimėtų Izraelis ir arabai netektų daugiau teritorijų. Hussein 
padarė užuominą, kad jis yra pasirengęs, tartis su Izraeliu dėl 
Jeruzalės, bet nepaaiškino, kokio susitarimo jis'riektų.

Arabų pasaulio pakrikimas ir 
silpnumas niekad nebuvo dides
nis, negu dabartiniu laiku, pa
reiškė Hussein pasikalbėjime su 
Beiruto- Al Nahar laikraščio 
bendradarbiu. Arabų kraštai 
nėra pajėgūs, kad galėtų ka
riauti su Izraeliu ir kara laimė
ti.

Karaliaus įspėjimas, kaip at
rodo, vyriausiai buvo taikomas 
Egipto prezidentui Anwar Sa
dat, kuris keliais atvejais pareiš
kė, jog Vidurio Rytų krizė turės 
būti išspręsta vienokiu ar kito
kiu būdu dar šiais metais. Va
dinasi, išspręsta derybomis ar
ba karu.

Hussein stoja už tai, kad da
bartinė padėtis (atseit, susilai
kymas nuo karo veiksmų) būtų 
tęsiama ir toliau, — tęsiama tol, 
kol arabai pakankamai sustiprės 
ir galės efektyviai panaudoti 
politinį ir militarinį spaudimą 
Izraelio atžvilgiu. Kitais žo
džiais sakant, galės Izraelį pa
veikti, kad būtų sukalbamesnis.

Be to, karalius Hussein pareiš
kė, jog jis neturįs nieko prieš 
tai, kad kitos arabų valstybės 
laikytų savo kariuomenės dali
nius Jordane prie sienos su Iz
raeliu. Tačiau tos atsiųstos ka
ro jėgos negalėtų savarankiškai 
veikti ir turėtų pasiduoti Jor
dano komandai.

Pernai Irako 15,000 karių ap
leido Jordaną, kai karalius Hus
sein pareikalavo, kad tie kariai 
pasiduotų jo vadovybei.

16 metų berniukas 
perplaukė Michiganą

CHICAGA. — Jon Erikson, 
16 metų jaunuolis, per 251/4 va
landas nuplaukė iš Chicagos į 
Michigan City, bet pačiame ga
le daugiau kaip 50 mylių per 
valandą vėjo ir audros užklup
tas, nebegalėjo .pats pasiekti 
kranto, o buvo įkeltas į jachtą 
Tadpole, kur-sūdnbo ir tuojau 
užmigo.

Jo tėvas Ted Erikson tą pačią 
distanciją perplaukė prieš 10 
metų, bet jam truko 36 valan
das.

Algų įšaldymas 
ir gubeia. Smith

AUSTIN, Tex. — Texas vals
tijos generalinis prokuroras Mar
tin patvarkė, kad prezidento Ni- 
xono įšaldymas kainų ir algų 
yra teisėtas ir-todėl gubernato
rius Preston E. Smith negali 
įšaldymui priešintis.

Gubernatorius Smith, kuris 
yra demokratas, po Nixono nau
josios ekonominės programos 
paskelbimo, viešai pareiškė, jog 
jis tos programos nesilaikysiąs. 
Ypač jis buvo priešingas algų I 
įšaldymui. Jis buvo pasiryžęs 
įšaldymo nesilaikyti ir padidinti 
atlyginimą 132,000 mokytojų ir 
kitų valstijos tarnautojų.

Tačiau gub. Smith yra pasi
ryžęs algų įšaldymo reikalą ir 
dabar perkelti į teismą, kuris 
turės pasisakyti dėl įšaldymo le
galumo. Vadinasi, pasisakyti, 
ar prezidentas Nixonas turėjo 
teisę tai padaryti.

Dėl laimėjimo teisme bylos 
gub. Smith pareiškė, jog jis ma
žai teturįs vilties, bet visvien 
būsią daug geriau, kai jo teis
mas padarys savo nuosprendį.

Alabamos gubernatorius George Wal
lace pasipriešino JAV vyriausybės 
įsakymui integruoti mokyklas. Gu
bernatorius yra Įsitikinės, kad Aukš
čiausias Teismas netiksliai interpre
tavo mokyklą integracijos įstatymą. 
Jis neklauso teismo nutarimo ir lau

kią tolimesnės eigos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Bolivijos kariuomenė nu
ginklavo La Paz universitete už
sibarikadavusius studentus ir 
ten susibūrusius įvairius revo
liucionierius. Kariams paleidus 
kelis bazuko šovinius į universi
teto vartus, studentai iškėlė bal
tas vėliavas ir sutiko pasiduoti 
kariams. Bolivijos prezidentas 
Banzer pareiškė, kad Fidel Cas
tro įtakai padarytas galas Bo
livijoje. Užsienio agentams už
drausta vesti propagandą.

+ Filipinų prezidentas Mar
cos pareiškė, kad komunistai 
stengiasi sukelti suirutę krašte. 
Jis yra įsitikinęs, kad komunis
tai pradėjo naikinti kitų politi
nių partijų centrus. Vyriausy
bė ėmėsi priemonių valstybės 
Įstaigoms apsaugoti.

Spekuliantai pardavinėjo 
dolerius ir supirkinėjo vokiečių 
markes. Vietomis jie mokėjo 
7% daugiau už dabartinę mar
kę. Japonija nenori nuvertinti 
jenos.

> Amerikos galingos patran
kos Vietname apšaudė komunis 
tų apkasus visoje demilitarizaci- 
jos zonoje.

Gen. Abrams įsakė Ameri
kos kariams nesikišti į politines 
vietnamiečių kovas ir iki atei
nančio pirmadienio neišeiti iš1 
kareivinių.

Jordanijos karalius sutiktų 
tartis su Izraeliu dėl žydų už
imtos Jeruzalės. Karalius ne
mano, kad arabai galėtų laimė
ti karą, jeigu dar kartą pradėtų 
pulti Izraelį.

♦ Britų Kolumbijoje užmuš
ta viena moteris ir nusukti 
sprandai keliems keleiviams, kai 
juos vežęs busas, susidūręs su 
kitu busu, nukrito 20 pėdų gilu
mom

♦ Robert Kennedy Jr., 17 me
tų, senatoriaus sūnus pateko į 
kalėjimą. Jis trukdė keleiviams 
naudotis Huannis keliais.

SAIGONAS, Vietnamas. — 
JAV-biu karinių pajėgų koman
da įsakė visiems amerikiečiams 
nesirodyti gatvėse ir pagriežti- 
no saugumo priemones, priven
giant politinių neramumų bei 
teroristų atakų rinkimų dienai 
ateinantį sekmadienį artėjant.

Amerikos ambasadorius tariasi su prezidentu
dėl kitę rinkiminiy kandidatu

SAIGONAS, Vietnamas. — Dabartinis Vietnamo prezidentas 
Van Thieu rengėsi kontroliuoti artėjančius prezidento ir atstovų 
rūmų rinkimus, — praneša Daily News korespondentas Keyes 
Beech. Jis gavęs prezidento paruoštą ir išsiuntinėtą instrukciją, 
kuri aukštesniems pareigūnams įsako, kaip nuslopinti opoziciją 
ir kaip padėti valdančiai grupei laimėti rinkimus. Prezidentas 
Thieu neturėjęs teisės valstybės pareigūnams ruošti tokios in
strukcijos.

Nubaudė senatoriaus 
R. Kennedy sūnų 

HYANNIS, Mass. — Barns
table distrikto teisėjas nubaudė 
Robert F. Kennedy, 17 metų am
žiaus, buv. senatoriaus Roberto 
F. Kennedy sūnų, sumokėti $50 
pabaudos už valkatavimą ir spio- 
vimą policininkui į veidą.

Jaunasis Kennedy atvyko į 
teismą ilgais iki pečių plaukais, 
mėlynais darbiniais marškiniais, 
sulopytomis dungaree kelnėmis 
ir sandalais apsiavęs. Kadangi 
sakėsi neturįs pinigų, teisėjas 
leido baudą išsimokėti savaitės 
bėgyje.

Pastebėjęs jį automobiliu ati
darytomis durimis užblokavus 
gatvę, trafiko patrulis liepė pa
važiuoti automobilį nuošaliau. 
Kennedukas, kurs su mergina 
tuo metu valgė ledus, spiovė po
licininkui ledais į veidą.

Grimstančio molio 
pavojus Ottawai

Ottawa ir Montrealis žemės 
drebėjimų zonoje

OTTAWA, Ont. -— Carleton 
universiteto geologijos departa
mento pirmininkas Dr. William 
Tupper, įspėjo, kad Ottawa yra 
žemės drebėjimo ir molio klodo 
grimzdimo pavojuje. Geologų 
įspėjimas buvo duotas jau praei
tą pavasarį, kai įvyko dideli že
mės nuslinkimai ir įgrimzdimai 
Ottawa upės slėnyje.

Pavasarinis žemės drebėjimas, 
pagriovęs molinį pogrindžio 
sluoksnį po Ottawos miestu, ga
lįs turėti nepaprastai rimtą efek
tą pačiam miestui. Dėl to Dr. 
Tupper kalbėdamas per televizi
ją įspėjo, kad miestas visoje že
mės drebėjimų ir nuslinkimų 
zonoje neleistų statyti ligoni
nių, mokyklų nei miesto reziden
cijų, nes po Ottawos miestu ei
ną du dideli žemės drebėjimo 
padaryti plyšimai.

Apie 15 nuošimčių grunto 
Ottawos srityje sudaro jūrinio 
molio klodas, tos pat rūšies, kurs 
praeitą, gegužės mėnesį įgrimz- 
do St. Jean Vianney, Kvebeke, 
kur žuvo 31 žmogus.

Apkrėstos sriubos
CAMDEN, N. J. — Campbell 

Soup Co. atrinko visas savo kon
servuotas vištienos ir daržovių 
sriubas (chiken vegetable soup) 
šešiolikoje valstijų, būtent Ala
bama, Arkansas, Colorado, Flo
rida, Georgia, Kansas, Kentuc
ky, Louisiana, Nebraska, New 
Mexico, Mississippi, Missouri, 
Oklahoma, Tennessee, Texas ir 
Wyoming.

Prieš mėnesį laiko panašiai bu
vo atrinkti Bon Vivant, Ine. kon
servai, kuriuose aptikta botuli- 
no nuodų.

Vietnamo aukščiausias teis
mas buvo atmetęs gen. Cao Ky 
kandidatūrą prezidento parei
goms. Buvo tvirtinama, kad jis 
nesuradęs reikalingo parašų 
skaičiaus, Jis gavęs kelių žmo
nių parašus, kurie jau buvo pa
sirašę prezidento Thieu sąra
šuose. Bet Vietnamo aukščiau
sias teismas praeitą ketvirtadie
nį pakeitė savo ankstyvesnį nu
tarimą. Dabar jie sutiko leisti 
gen. Ky kandidatuoti į krašto 
prezidentus, bet gen. Ky atsisa
kė būti kandidatu.

Pasirodo, kad gen. Ky buvo 
matęs prezidento Thieu išsiunti
nėtą instrukciją visiems aukš
tesniems valstybės pareigū
nams. Gen. Ky nenori dalyvauti 
tokiuose rinkimuose, kuriuose 
jau iš anksto valstybės parei
gūnai rengiasi klastoti gyvento
jų valią.

Korespondentas Beech tvirti
na, kad Amerikos ambasadorius 
Ellsworth Bunker yra matęs pa
ties Vietnamo prezidento paruoš
tą rinkiminę instrukciją-. JAV 
ambasadorius šiandien matėsi su 
Vietnamo prezidentu ir tarėsi ar
tėjančių rinkimų reikalu.

Tvirtinama, kad prezidentas 
Thieu visai nesirengia atidėti 
rinkimų. Gėn. Ky patarė pre
zidentui atsistatydinti ir leisti 
senato komisijai pravesti lais
vus rinkimus, bet gen. Thieu ne
sirengia trauktis ir neleis sena
to komisijai vesti rinkimų. Vy
riausybė hustatė taisykles rin
kimams pavesti, pagal tas taisy
kles rinkimai bus pravesti.

Amerikos karo vadovybė įsa
kė kariams neišeiti iš kareivi
nių. Amerikiečiai nenori, kad 
kariai įsiveltų į artėjančią rin
kiminę kampaniją. Opozicijos 
atstovai gali ieškoti provokacijų 
ir pulti Amerikos karius.

Netikėta audra
CHICAGO. — Po saulėtos kar- 

štos dienos su 95 laipsnių tem
peratūra Chicago j e apie 4 va
landą .popiet, sekmadienio va
kare saulei nusileidus staiga iš 
šiaurvakarių pakilo audra su 
lietum, perkūnija ir žaibais ir 
iki 52 mylių per valandą vėju. 
O’Hare aerodrome laikinai buvo 
sustabdytas lėktuvų skraidy
mas, du maži lėktuvėliai turėjo 
avarijas, bet blogiausiai buvo 
užklupti skaitlingi laivai, laive
liai Michigano ežere, kuriame 
buvo sukeltos 7 pėdų bangos.

Pakraščių sargyba ir ugnia
gesiai gavo apie 20 bėdos pa
šaukimu iš valčių ežere ir dau
geliui valčių pagelbėjo grįžti į 
Belmont, Montrose, Oak Street, 
Park ir kt. prieplaukas, žmonių 
auku nebuvo. *• • •

♦ Politikai labai plačiai ko
mentuoja sąjungininkų susita* 
rimą dėl susisiekimo su Berly
nu. Sąjungininkai gavo visas ga
rantijas iš Sovietų Sąjungos. 
Amerikos ir vakarų Vokietijos 
hunai nebus sulaikomi.
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LEIDŽIĄ LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGĄ 
REDĄGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

Ą d r ęp a s: 7120 S- Rockwell St., Chicago, IU. 60629 WyI? 'Wį*jP

V JU-JI METAI ■ " ' NR 29 (33$)

Bostono n —.—SENIEJI LAPINAIATNAUJINO BIČIULYSTĘ Jūry skaučių 35 metu proga, sesių baidarė, Jydirna brolių canoes, ant plausto išveža jubilie
jinį vainiką į Lietuvą...

Pagerbti ir apdovanoti žymūnai: Ramūnui Kalvaičiui 
— sidabrine lapės galva, Ąlg. Baniui — akmeninis kirvis

Liepos 9-11 Cape Code, skautininkų Inos ir Kosto Nenortų 
Vasarvietėje, Bostono Senųjų Lapinų skautų vyčių būrelis pa
minėjo savo veiklos dvidešimties metų sukaktį. Į šią šventę su
kviesti visi iki šiolei buvę būrelio nariai su šeimomis. Suvažiavo 
per trisdešimt asmenų. Gražiam orui esant, nuotaikingai pra
leido savaitgalį ir atnaujino gal kiek ir pasenusias pažintis.

Senyjy Lapinu būrelio vadas. Kartu 
jis yra LSB Vyriausio Skautininko Pa
vaduotojas, o šią vasarą — "Ą&iolo" 

mokyklos viršininkas Rako miške.

v. s. ČESLOVAS KILIULIS,

Vitas Kurapka. Broliui Ramū
nui Kalvaičiui po dešimties dar
bo metų su būreliu buvo priseg
ta sidabrinė lapės galva, o bū
relio įkūrėjui Algirdui Baniui 
įteiktas akmens kirvis.

Iškilmingas minėjimas įvy
ko vakare atvirame ore vė
žių vakarienės metu. Apie 
būrelio dvidešimties metų 
veiklą kalbėjo s. Kostas Ne
nortas. Minėjime dalyvavo 
ir Senuosius Lapinus svei
kino LSB Vyriausias Skau
tininkas v. s. Petras Molis 
su sava skautininke ir At
lanto Rajono vadas s. Mi
kas Subatis su sava skauti

ninke.

ĄŽUOLO IR LELIJŲ

Iš toliausiai atvažiavo buvę 
būrelio nariai evangelikų 
kun. A Žilinskas su žmona 
iš Toronto, R. Tamošiūnas 
su žmona ir vaikais iš Ro- 
chesterio, W. Mikaitis ir V. 
Strolia iš New Jersey, Al
girdas Banys su žmona iš 

New Hamphire.

Dainas, o jos nenutrūko iki 
vidurnakčio, vedė Vytautas Stro
lia. Taip pat buvo rodomi fil
mai iš skautų stovyklų ir iš bū
relio pavasarinių iškylų baida
rėmis.

Sekmadieni bendrus pietus vi
siems svečiams pagąmino patys 
senieji Lapinai, parodydami sa
vo virimo meną.

Senųjų Lapinų sueiga įvyko 
šeštadienį, kurioje dalyvavo še
šiolika būrelio narių. Jos metu 
Į vyresniškumo laipsnius buvo 
pakelti kun. Algimantas Žilins
kas, Algimantas Kriščiūnas ir

Visas renginys praėjo links
mą nuotaiką, paįvairinant jį iš
vyka prie jūros, dainomis ir 
tinklinio rungtynėmis, šiuo me
tu'būreliui’vadovauja v. s. Č. 
Kiliulis; padedamas ps. R. Kal
vaičio. K. N.

CLEVELANDO LOJALUMO DIENOS PARADE
Prie vėliavy sk. vytis V. Ža gars kas ir jury skautas 

R. Aukštuolis
Y. Bacevičiaus nuotr.

BERNIUKAS, 
KURIS NEMATĖ 
SAVO
NAĮJJOS UNIFORMOS

šiomis dienomis gavome nau
jai išėjusį mėnesinį žurnalą 
“Skautų Aidą” (Nr. 6, 1971). 
Naujasis numeris ir yėl įvairus, 
margas, įdomus skirtingų temų 
straipsneliais ir gausybe ilius
tracijų. Dvelkia gražiai susigy
venusios skautiškos šeimynos 
nuotaika, šviežiai vaizduodamas 
ir mažiausių ir vyriausių judrius 
darbus, nesėkmes ir džiaugsmą.

šį kartą atkreipėme dėmesį į 
“Skautų Aido” skyrelį, pava
dintą “Pasaulio skautų rate.” 
Tarp kitų žinelių, šiame skyriu
je yra graudus rašinėlis apie An
gel Ferrer. 10 metų berniuką.

Rašinėlio autorius — L. G. — at- 
pasakojo įvyk; pagal LĄ Times. 
Skaitykime.

šis aprašymas — pe pasaka, 
bet tikras atsitikimas apie de
šimties metų yilįiįuką. Iš tikro, 
Angel Ferrer daug laiko skyrė 
svajonėms, kaip jis taps vilkiu
ku, nes draugovėje jis buvo la
bai trumpai.

Daug vaikų yra skautai. Kai 
tėvai turi pinigų, nėra juk sun
ku rasti dolerį registracijai ir 
kelis dolerius uniformai. Bet 
Ąngel tėvas pinigų neturėjo, nes 
buvo be darbo. O kuo daugiau 
pinigų trūko, tuo labiau Angel 
norėjo būti tikras skautas.

Jis buvo užsispyręs. Praėjo 
metai. Surinktos ahuminijaus 
skardinėlės, grąžinti buteliai, už- 
d rbti centai pavežant ar tš-

- simbolinis siuntinys 
į Lietuvą

Stovyklaudami svęčioje padan
gėje, mūsų jūrų skautės ir jūrų 
skautai kas metai mini Jūros 
dieną, tuo pabrėžiant mūsų ne
nutraukiamą ryšį su gimtuoju 
tėvų kraštu prie Baltijos jūros 
kranto, su tegyvenančiais mūsų 
sesėmis ir broliais, kurie laukia 
iš vakarų laisvės, tos brangios 
žmogaus laisvės, kuria mes nau
dojamės gyvendami čia vaka
ruose. Jūros dieną mes prisi
mename būtinybę atstatyti Lie
tuvos, kaip laisvos jūrinės vals
tybės suverenitetą, mes prisi
mename Lietuvos laivyno tra
gediją, visus žuvusius N.eptūno- 
karalijoje ir visus dabartinius 
Simus Kudirkas.

Jūros Diena prie ežero šios 
vasaros Rako stovykloje 

įvyko liepos 18 d.,

dalyvaujant jūrų skaučių “Ne
rijos” tuntui, skautų Miško Bro
lių stovyklos jūrų skautų Bang
pūčio pastovykleį, Aušros Var
tų tunto stovyklos draugovei, 
Kernavės tunto stovyklos drau
govei ir gausiems skautų vado
vams ir tėveliams. Svečiais J ūros 
dienoj dalyvavo rajono vadas v. s. 
P. Nedas, vadeivė ps. I. Kere- 
lienė, vadeiva v. s. A. Karaliū
nas, kapelionas ps. kun. A. Ke
zys, Tarybos nariai v. s. M. Jo
nikienė, v. s. V. Tallat-Kelpša, 
buvusi Seserijos V. S. v. s. O. 
Ząilskįęnė, buvęs LSB V. S. v. 
s. V. Vi j eikis ir eilė kitų aukš-

kraunant vežimėlį maistą per
kančiai moteriai didino jo san
taupas ir artino prie tikro skau- 
taviųio pradžios. Žinoma, tau
pyta nebuvo lengva. Reikėjo, 
juk, kartkartėmis pasivaišinti 
saldainiais ir “cocacolą”... Bet, 
vistik, jis jau turėjo53 centus 
— lygiai tiek, kiek kainuoja var
toti uniforminiai marškiniai ir 
kelnės Salvation Ai*my krautu
vėje...

Uniforma buvo puiki. Angel 
nematė, kad kelnės jam buvo 
kįęk didelės, kad marškiniai pa
blukę ir kad trūko kaklaryšio, 
kepurės ir dirž.o. Tai nebuvo 
svarbų, nes jis jau galėjo pra
dėti skautauti. Vilkiukų draugi
ninkas, policininkas Jesson, at
sigena, koks išdidus ir atidus 
buvo Angel savo “naujoje” uni
formoje, kaip jis stebėjo sueigą 
ir kaip ruošėsi draugovės nakti
nei iškylai.

štai, metų svajonė išsipildė. 
A Ilgei buvo visur pirmas. Kaip 
jis rūpinosi savo iškylavimo 
reikmenimis: plastiko lėkšte, 
puodeliu, šakute, šaukštu ir už
klotu! šios priemonės nebuvo 
tokios, kaip visų. Gal todėl jis 
jomis taip ir rūpinosi. O gal jo 
motina, surinkdama daiktus, pri
grasino jų nepaipęsti ir nesu
laužyti ? Angęl Ferrer buvo tik
rai pavyzdingas įr stebino vi
sus savo atletiškumu ir gamtos 
pažinimu. Vos skautauti pradė
jęs, jis spėjo iškyloje įgyti dvi 
specialybes, kurios tikrai buvo

tų LSS vadovų-vių.
Jūros diena, kurios programą 

vedė j. ps. R. Kunstmanas ir v. 
v. Aldona Milašauskienė 
pradėta stovyklų įsakymais 

jūrų skaučių bei jūrų 
skautų įžodžiais.

Jūrų skautės įžodį davė: 
Dainytė, R. Dęrenčiutė, R. Do
markaitė, V. Jarašiutė, D. Kau
na! tė, J. Kliknaitė, V. Kliknaitė, 
V. Kupcikevičiųtė, D. Mačiuke
vičiūtė, V. Mačiukevičiūtė, V. Ma 
cytė, E. Stančiauskaitė, V. To
toraity tė ir L. Valaitytė. Ūdry-, 
tės įžodį davė seserys C. Karo- 
saitė ir S. Karosaitė.

Jūrų skauto įžodį davė: V. Jo- 
zaitis, Edv. Kraųčeliūnas, B. Le- 
vanas, A. Lingis, ir E. Mikaliū- 
nas. Jūrų jaunio-skauto įžodį 
davė J. Bobelis ir L. Vepštas. 
Visiems užrišus kaklaraiščius ir 
prisegus ženklus, trumpus svei
kinimo žodžius tarė brolių sto
vyklos viršin. s. J. Šalčiūnas, 
Kernavės sesių stovyklos viršin. 
s. V. Aleknąyičienė įr Ąųšrps 
Vartų sesių .stovyklos yįršįn. I. 
šerelienės atstovė.

Tolimesnėje Jūros .dieųo? pro
gramoje. ...

buvo 
ir

AUSTRALIJOS STOVYKLOJE
Sk. vytis Ed. Nagulevrčius- su plaktu
ku ir vinimi gaminasi iš skardos tarką.

vertos visų metų, svajonių. Be
liko tik sulaukti sueigos, kurios 
metu draugovės ir tėvų akyse 
bus ženklai jam įįąįltti’,.

Iškylos įspūdžiąi buvo pasa
kojami ir kartojamįĘerrer šei
moje visą sękmądippio vakarą. 
Niekas tuomet juk ųežįnojo, kad 
žemė Losangelo apylinkėje dre
bės. Niekas juk negalėjo per
spėti, kad kito ryto šeštą yą- 
landą grius Ferręr pamai, už
mušdami vos dvi sąyąites skap
tavusį Angel ir sunkiai sužeis- 
dami jo tėvą.

Angel Ferrer specialybės ženk
lai buvo, tačiau, jam įteikti. Tai 
įvyko ne draugovės sueigoje, 
tėvų ir vilkiukų akyse, bet pa
prastose laidotuvių apeigose. Tik 
draugininkas atsimena, kad jis 
juos prisegė prie naujutėlaitės 
uniformos, kurią neturtingi tė
vai prieš kelias valandas pado
vanojo. Tiesa, Ąngel Fęirer 
skautas buvo vos dyi savaites, 
bet jis stengėsi visus metus. Kas 
gi kaltas, kad nauja uniforma 
atsirado taip vėlai; kas kaltas, 
kad dešimties metų berniukas 
turėjo taip ilgai jos laukti?

L. G-
(Pagal LA Times)

Labai malonu, kad “Skautų 
Aidas” kartkartėmis pateikia ži
nelių iš viso pasaulinio skautų 
sąjūdžio. Tai ne tik pagyvina 
žurnalą, bet ir plečia jaunųjų 
skaitytojų akiratį. Ap.

yyko Seserijos jūrų skau 
čių 35 metų veiklos jubilie

jaus paminėjimas.
Šią ..proga jūrų skautės pa-

tuvą jį nuplukdė jūrų skaučių 
baidarė, lydima jūrų skautų gar
bės sargybos su dviem canoes, 
šia proga, sesių pakviestas, žodį 
tarė LSB Jūrų Skautų Skyriaus 
įgaliotinis j. v. s. Br. Juodelis, 
širdingai sveikindamas seses ju
biliejaus proga, iškeldamas se
sių lojalumą mūsų idealams, 
plaukiant po Lietuvos trispalve; 
tai aiškiai rodė jūrų skaučių 
“Smiltynės” stovyklos vėliavos 
laivo denio stiebe, tai rodė jū
rų skaučių stovyklos nuotaika, 
darbai, vadovių puikios pastan
gos ir dėmesys lietuviškumui 
pirmoje vietoje. Jubiliejaus pro
ga, j. v. s. Br. Juodelis įteikė 
jūrų skaučių stovyklos viršinin
kei V. Račiūnienei lietuviškų 
degtukų dėžutę, praeitą vasarą 
atvežtą iš Kauno, sesių aukurui 
kas vakarą uždegti.

Jubiliejiniam vainikui per 
ežerą plaukiant Lietuvos link, 
jūrų skautės atliko specialiąsiuntė į Lietuvą didelį ąžuolo la-1 . į...“ . . . . ...*' ’ . . J jubiliejinę damą ir deklamaci

pų ir vandens lelijų vainiką su
35 gairelėmis. Simboliškai, eže- baidarių regatos dovanų įteiki- 
ro bangomis ant plausto į Lie- mas.

jas/ Po to vyko sesių canoe ir

Pirmą vietą vyresniųjų

stovyklos viršininkė — v. si. Irena
ŽYG1ŲOJĄ CH.I.CĄGOS AUŠROS VARTŲ TUNTAS 

įteko miško aikštėje, Priekyje - 
šerelienė.

grupėje laijnčjo Kristina Bau- 
miląjtė ir Dalia Maciukąitė. Jau
nesniųjų grupėje pirmą yįetą 
ląimėjo Rūta Karaliūnąitė ir 
Ramunė Macijauskaitė. Laimė
jimus sekė sesių naujų baida- 
rių krikštynos, kur apeigai at
liko Nerijos tunto kapdinnas 
ps. kun. A. Kezys. Krikštatė
viais buvo pakviesti: “Bąngos”
— V. Lauraitytė ir j. v. s. Br, 
Juodelis, “Vilnies” — A- Mala- 
šanskienė ir s. R. Račiūnas, ir 
“Vandens Lelijos” — V. Račiū
nienė ir L. Kupcikevičius.

šventės metu įteiktos premi
jos šeštadienį vykusios jūrų 
skautų canoe regatos ir pląuki- 
mo laimėtojams. Pirma vieta 
Kuntsmanui ir J. Prunskįui. Jū- 
rų jaunių grupėje pirmą vietą 
canoe lenktynėse laimėjo R. Di- 
čius ir V. Martinka. Bebrų gru
pėje pirmą vietą laimėjo L 
Kunstmanas ir A. Kupcikevičius. 
Plaukimo lenktynėse pirmą vie
tą laimėjo: vyresniųjų grupėje
— A. Lingis, jūrų jaunių gru
pėje — Julius Bobelis, ir bebrų 
grupėje S. Dainius.

Juros diena baigta viso lai
vyno pasirodymu išplaukiant 
ir ežere vainiko nuleidimu, 

pagerbiant visus žuvusius.
Laivynui grįžus į krantą, įvy

ko nenumatytas, tačiau tradi
cija tapęs, naujai davusių jūrų 
skaučių įžodį “krikštas” nuo liep
to ežero bangose, sesėms nar
dant pilnose uniformose. Kartu 
buvo “pakrikštytas” ir naujos 
gintarės, davusios įžodį penkta
dienio naktį. Tai buvo sayptiš- 
kos nuotaikos ir solidarumo pa
demonstravimas, nes betykštant 
vandeniui sesės juokėsi ir. dar 
kartą nuo liepto kritp į vapdęnį.

Jūros diena praėjo. Ji nors 
trumpam visus nųkėjė prie Bal
tijos krantų, ji pademonstravo 
jūrų skaučių ir jurų skautų 
gebėjimus, o vadovus privertė 
pagalvoti, kaip išvengti nesklan
dumų, kad Jūros dien^ ^rąspijg 
būtų tiksliau išgyventa.

Baltijos Rangą

How aminus 
on your paycheck 

can be aphis 
in your future.

Soaad confusing? It isn’t, really. 
When roc join the Payroll Savings 
Plan There you vork, an amount you 
dešgnate irill be set aside automati
cally fiutn each paycheck. That** the 
•'pints.*

That amount t31 then be invested 
in U.S. Savings Bonds. That’s vhere 
the “plus* comes in. Because you’re 
automatically ąaving foe your future, 
■rithooeof ther^frrfinvestments there 
are-. U.S. Savings Bonds.

And, by deducting a little at a time • 
from each paycheck, you don’t feel 
the pinch financially. Before you 
knotr it, you’ll Lave quite a tidy sum 
tucked hway.

And dot there’* ą bonus interest 
rate on ail U.Š. Savings Bonds—for 
E Beads, The® hdd to matu-

first year). That extra^%,‘payaMe 
as a bonus at maturity, applies to al 
Bonds issued since June. 1, 
with a

. Join the Payrj^I Savings Plan.

Bond* are safe. If het, ur iL 
•erjepliee them. wedrd, Aey ean -be 
eaaScd at yrwir bonk. Tax may be deferred. 
Uftdl redemption. And ahruy® 
Bond* am a pend to

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus al maturity /

1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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LIUDAS DOVYDĖNAS

susitelkdami

Karaliaučiaus miestas.

i Pagarba knygai, kūrybai
Daug metų, viskuo 1 

pažintis riša mane ir m< 
niQ su Civinsku šeima, 
ir Uršulė Civiliškai Ai 
žemėje įspaudė žymias 
lietuviško rašto. Jų L 
Terra tebėra nepralenkti 
žiu atrinktu knvgu lei

Ulinskai
negero1

(lęsinys)
Urvinis siūlo ko nors išgerti? 

Ak, skubate. Vis su tomis au
komis. Duodi žmogus, bet ar 
is to nauda? Didžiosios politi
kos mes nepasiekiant, o tas vi
sas judėjimas, veikimas... 
Kad nėra, jau išmirė. Kas čia 
liko? Na, taip, juda, veikti rei- ___
kia, bet kai pažvelgi plačiau, Ir man pačiam tekt 
išsamiau... Kokios išvados?‘ii jų ...........
Aukos, žinoma, gerai, labai lDabartiniu melu jiedu gal 
malonu, kad atsiranda pašiau- užtarnautai atlyžo knygų 
kojančių, tiesa, pasaulis gerais dimui, susitelkdami kit 
norais grįstas, bet kad tai tik brangenybių apyvartoje, 
norai. Urvinis susimeta nučiu- so, brangenybių prekyboje, 
rūsio chalato skvernus, perke- lyti, gan sėkmingai, 
lia koją ant kojos, o koja basa, Bet ne apie tai noriu rašyti, 
nagai seniai karpyti —vis to Mane nustebino Civinsku be
laiko trūksta. Aukų rinkėjasĮhiviškos knygos rinkiniai. Dė
jau norėtų išeiti, bet šeiminio- ra manyti, tai beveik viskas, 
kas dar klausia, kuo pavaišin-Įką pajėgė surinkti tremties, 
ti? Jau karta atsisakius... ” 
bai ačiū, i ” 
pas Vilpišių, Buroką, Kerbeli. 
Skubu”. C

“Ak taip. Jeigu jau skubate. 
Malonėkit tą sąrašą”. Įrašo ur
vinis dolerį. “Aš, pasakysiu, 
nemėgstu reklamos. Neskelb
kite. Kiek duodi, argi rekla
mai?”

Bet neradęš savo pavardės 
aukų lape urvinis tuojau į re
dakciją. .. “gal tas kaip tik 
daug davė, kuris mažai davė. 
Tuo tarpu, malonėkit atitaisy
ti, pavardė mano buvo praleista, 
ir... ”

3 garbes bu- 
leidyklos parinktuoju.

Aukų rinkėjas-tuviškos knygos rinkiniai, 
tai beveik v 

i- ką pajėgė surinkti
’La kilnojimosi,' darbo sąlygose, 

aš dar turiu užbėgti |vienos šeimos meilė lietuvių 
............. . literatūrai. Vos porai dienų 

užkliuvęs jų bibliotekoje, bu
vau nustebintas ir nudžiugintas 
tokiais rinkiniais. Pakviestas 
paties šeimininko Vlado Civins 
ko, mielu noru pakilsiu Čika
gon, jei man teks susirasti 
knygas, kokių gali prireikti ir 
mano darbui.

Be gausių rinkinių lietuviš
kų knygų, Civinsku namo sie
nas dengia keliolika mūsų įžy
miųjų dailininkų paveikslų, 
seni žemėlapiai. Neišvardin
damas visko, likau Įtikintas

mulo, bet visi tyli, vaiKnrn; 
tėvams nesako, visi bijo. Po 
ia ko’kas nesusekė, l>et tikis

us šiokiu tokių intormaci- Yra ir daugiau
* ■ ’ !•J 1* I

ergaites tėvai dideliame i tautiečių vargų ir 
me ir rūpestyje.
idiją apie mūsų lietuvių 
us ir vargus nieko nesa- 
osi, kad viskas ramu, ge- 

ir linksma. Bet yra rūpes- 
ir vargų. Štai seni Kockfor- 
gyventojai Petras ir Stasė 
nauskai. Tik savaitė atgal

Stasė Alinauskienė netikėtai pa
juto širdies skausmus. Jos vy
ras Petras ant greitųjų nuvežė 
į ligoninę. Tai antras širdies

Į smūgis. Daktarai pasakė, kad 
' greita akcija išgelbėjo nuo mir- 
; ties. Dabar eina geryn. Petras 
Į į Naujienų pikniką buvo pirmon 
eilėn užsirašęs, bet negalėjo va
žiuoti.

I

Naujienietis Jurgis Nekrošius 
irgi nesveikuoja, į Naujienų pik-

■ niką negalėjo važiuoti.
Mūsų seni gyventojai Nau- Į

■ jienų skaitytojai Juozas ir Pe-(

r negairjo | 
j .piA.UiA.4 VaZiUOtlt O plF- 
I miau tai būdavo pirmutinė.

mūsų mielų 
rūpesčių pa- 

j dėtyje. Mes tik galime jiems 
linkėti stiprios valios laikytis ir 

nesuklupti. žvalgas

diZNlESIAi. KURIE GARSINASI 
NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKAMA BIZNYJE

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

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

1739 So. Halsted Street Chicago 8, IHinuis

POEZIJOS VEIKALAI
.Amžina tautos dvasia, 
Laimink mūsų siekį — 
Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas
pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas

Poezija — kaip pavasaris, kuris 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu % . ....
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu ir garsu . ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato. 157 psL $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJ! KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 

Kaina S1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos 

kinys. 95 osl. $2.00.
5 Butku Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 nsl. S1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl.. S2.00
8. Anatoliius Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 nsl. $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0.75.

10. Pranas Nauiokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 nsl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai anie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 nsl. .$2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psl., $3.00.
16 Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ. 5-ii Ivrikos knyga. 152 psl. S2.50.
IT Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 nsl.. $1.00. . _
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
19. Eugeniius Gruodis. AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00.
2(k Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50 
2L Alfonsas Tvruolis. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00. 
ii. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

55 psi. $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIU VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausvbe dainų. $0 nsl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti i Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

psl.
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1739 So. Halsted St, Chicago, UI. 60608

dviejų žmonių Vlado ir Uršu
lės sugebėjimu ir ryžtu — daug 
jėgų, lėšų skirti mūsų kultū
ros turtams.

Varnelių pilyje

Mano sūnus dažnai pasako
jo apie Kaži Varnelį ir jo žmo
ną, ir neslėpė pasigėrėjimo 
proga būti tos šeimos artumo
je-

Lietuvoje ne kartą mačiau 
Kaži gatvėje, parodos salėje. 
Mane domino jo atsidavimas 
— telkti bažnytinį meną tam 
reikalui kuriamame muzieju
je. Nuo pat mažens man teko 
būti arti kelių bažnyčių ir ma
tyti meno vertybes, apsama
nojusių klebonų mažai verti
namas ir nvkstančias. Tuo 
reikalu ne karta teko kalbėtis 
su Vienažinskiu, Galaune. 
Ypač tam visa entuziastinga 
prigimtimi pritardavo Juozas 
Keliuotis. Išgirdę Kazio Var
nelio sumanvma: telkti baž
nytini meną muziejuje, nėra ir 
kalbos, labai nudžiifgom. Ta
čiau, netrukus užgriuvę oku
pacijos, grumtynės su viso
kiais bandymais daug visko 
nustūmė Į šąli jau daug verty
bių surinkusi Varnelį ir patį 
muziejų.
.Atsidūręs Čikagoje Dainų 

' Šventės proga, nusibeldžiau 
■Varnelių pilin. Vadindamas 
Varnelių namą /pilimi, turiu 
galvoje ne tik pati namą, ver
tą pilies vardo, gal kiek ir sim
boliškai, bet — sutelkti meno 
turtai tikrai gali teikti garbės 
ir labai garsiai piliai. Knygos, 
antikvarų retenybės. atlasai, 
žemėlapiai, rankraščiai suda
ro didelio dėmesio vertus me
no telkinius. Išvardinti neį
manoma, pagaliau, nėra ir 
reikalo. Varnelių šeima kuk
liai traukiasi nuo visokio gar
so, kaip ir turi būti ten, kur 
pats reikalas prašoka galimas 
garsinimo ribas, kur menu gy
venama.

Minėjęs Civinsku biblioteką, 
turiu paminėti, mano turimo
mis žiniomis, gausius Broniaus 
Kviklio knygų rinkinius, ge
rai žinomus lietuviškojoj Čika
goje. Kviklio meilė knygai ži
noma išeivijoje, ir jis rikiuo
jasi lietuviško rašto meno my
lėtojų būrin. Sakau būrin, nes
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Jau išėjo seniai laukta

Juozės Vaičiūnienės knyga
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100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00. 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

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

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čeki ar Money orderi tokiu adresu:

i
1739 S. Halsted St, Chicago, HL '60608
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ir kitose lietuvių vietovėse yra 
ir esu pats matęs su meile atsi
davimu sutelktas mūsų kūry
bos vertybes. Ir jie dažnai ty
liu atsidavimu eina mūsų 
rybos puoselėtojų, dažnai, 
tumon kylančiu keliu.

Numanu dažnam, kuris
da bandė telkti knygas, paveiks 
lūs ar kitokius lietuviško meno 
vaisius, — reik daug ko atsiža
dėti, daug ko nepasiekti pini
gu pasiekiamo, kai imiesi lai
ką, pinigą atiduoti atsidavi
mui — troškuliui siekti išlie
kančių vertybių. O tai neleng
va, kai paskutinės mados kai
liniai, atostogos su pasivaži
nėjimais, automobilio senėji
mas, sąskaitos išsimokėti
nai — ikvriausiu. sirenų vilio
nėmis nepaliaujamai dainuo
ja. Negausus būrys tokių, ku
rie atsispiria sirenų vilionėms.

■Varneliai, Civinskai, Kvik
liai ne tam čia yra minimi, kad 
jie norėtų garsinimo — užtar
nauto dėmesio, kai mes dažnai 
pobūvėlius, tuščiai išpūstus 
jubiliejus, nuospaudas ausy
se sutrynusias visokių politi- 
kerių kartojamas kalbas per
spausdiname šimtąjį kartą.

Atleis man čia“ suminėtieji. 
Jei juos suminėjau, suminėjau 
pats nustebintas ir nudžiugin
tas: yra meilė knygai, yra 
meilė mūsų kūrybai, yra ver
tinimas mūsų tautos vertybių, 
kurios turės išlikti, kurias ki
tokiu garsinimu — susidomė
jimu suras busimieji. Gal būt 
ne ši gitarų ir neskalbtų kel
nių karta, viską niekinanti, 
išskyrus savo pablūdimą, no
rinti užsimerkti prieš vertybes, 
kurios žmogų daro žmogum 
— kūrėju, kurios tautai duo
da charakteri, dvasią.

Ta pačia užbrėžą einant, 
dera pastebėti: senesnė karta, 
perdėtu kuklumu ir be reikalo 
traukiasi, gatvės triukšmu 
apkvaišusios jaunosios kartos 
niekinama. Reikės daug kas 
apginti, gal net pačią žmogaus 
esmę, pajėgumą išlikti teisin
gu, laisvu žmogumi. Ne vie
nas numoja ranka Į sušvinku- 
sios minios gatvinį alasą. Tai 
ne taip paprasta. Už šio gatvi
nio triukšmo sėlina organizuo
ta, kruvinomis priemonėmis 
ir būdais užsigrūdinusi revo
liucionierių — vergų banga 
Ne visada kaltas jaunuolis, 
pagautas gatvinio riksmo, pri
dengtos demagogijos. Dažnai 
calti tie, kurie metų patirtį ir 
žinojimą apleisdami, traukia
si išdidžiu skepticizmu atsito
lindami. .

Tuo nukrypimu noriu pažy
mėti: kūryba, raštas, paveiks 
las, daina mus turi atitraukti 
nuo gatvės triukšmo, nuo me
lagingų vertybių, abejingumo. 
Ne dažni, bet giliai reikšmingi 
lietuviškos kūrybos teikėjai ir 
yra tas celių tinklas, kuris ga
li išaugti į gausią talką — mū-

ROCKFORD, ILL.
Štai tik kelios dienos ir vėl 

įvyko žmogžudystė dienos laiku: 
tik 10 metų mergaitė tapo pei
liu nužudyta visai arti savo na
mų. Mergaitė išbėgo su vienų 
metų broliuku į parką pažaisti. 
Atsirado koks tai pakvaišęs pus
bernis ant dviračio. Peiliu dū
rė -į nugarą tarp menčių, .pasie
kė širdį. Nuvežė Į ligoninę ir 
mirė.

sų visų talką lietuviškai kūry
bai, kūrybai laisvėje.

šių prabėgos pastabi] užbai
ga virto beveik propagandi
niu atsišaukimu. Tai kalta Či
kaga. Senokai joje buvus, už
griuvo mane visokios geros ir 
ne visai geros mintys ir vaiz
dai. Kaip gi nešūkausi? !

O vis tik Čikagos lietuviai 
nuteikia gan gerai. Atradus 
tokias vietoves kaip Varnelių ir 
Civinsku imi ir pamanai: ge
rai Evangelijoje parašyta... 
kad ne vien duona... ši Evan
gelijos tiesa gal labai greit pa
rodys, jog dar tikresnės, nes 
dideliu išbandymų dienos dar 
nepasitraukė nuo durų. Ir iš
liks tai, kam verta išlikti.

(Pabaiga)

r

v

YRA GERIAUSIA DOVANA I 
yresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
smeniškai pažino, skaitė io straipsnius, knvgas ir klausėsiasmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 

jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo I 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų Išeivių švie
suoliu gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

GEROS DOVANOS
šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _
Minkštais viršeliais tik _______________________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ________________________J.

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
money orderi.

1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.

$3.00

$1.50

s

Raginkite savo apylinkę
•ĮSUK! :

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 dienų, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. < rH

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St. Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
111 — ", -“---------------------------- ~-------------------------- ------- ------- -------------------------------------

i
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Komunistai nepasiekia lietuvio širdies
Prieš 30 metų sovietų karo jėgos įsiveržė į nepriklau

somą Lietuvą, bet iki šios dienos komunistams nepavyko 
pasiekti lietuvio širdies. Okupantas ir jam pasišovę tar
nauti lietuviai jaunuoliai stengėsi prie lietuvio prieiti ge
ruoju ir piktuoju, bet nei rusams, nei parsidavėliams ne
siseka. Komunistai aiškina, kad visa jų sistema yra su
galvota darbo žmonių gerovei, bet tos gerovės komunis- 
tinėje santvarkoje nesimato. Vyresnio amžiaus žmonėms 
gerovės laikotarpis buvo nepriklausomoj Lietuvoj. Jau
nimas apie tą laikotarpį težino iš vyresniųjų pasakojimų.

Jonas Trečiokas, komunistų partijos Klaipėdos mies
to komiteto propagandos vedėjas, nepatenkintas iki šio 
meto vestais komunistinės propagandos metodais, ofi
cialioje spaudoje kreipiasi į Klaipėdos gyventojus, kvies
damas juos tapti komunistais. Jis, kalbėdamas apie klai
pėdiečių politinį auklėjimą, parašė straipsnį, pavadintą 
“I širdį ir protą”. Rašė nuoširdžiai, kad pasiektų skaity
tojų širdis. Reikia pripažinti, kad Trečiokas nepasiekė 
Klaipėdoje gyvenančių lietuvių širdies, o apie protą ir 
kalbos negali būti. Jeigu komunistai pajėgtų pasiekti gy
ventojų protą, tai gal vėliau pasiektų ir lietuvio širdį. 
Bet Lietuvoje komunistai daro viską, kas yra priešinga 
sveikam protui. Jie kalba apie darbo žmonių gerbūvį, bet 
nuo pirmos okupacijos dienos tas gerbūvis darbo žmo
nėms vis mažėja. Jie giriasi nepaprastai didele pažanga 
švietimo srityje, bet Trečiokas, bandydamas pasiekti šir
dį, reikalą kitaip vaizduoja. Kalbėdamas apie dabartinę 
būklę Klaipėdos mieste, jis rašo:

‘‘Miesto partinė organizacija ideologiniame 
darbe susiduria su kai kuriais sunkumais. Tai visų 
pirma liečia propagandistų ir lektorių stoką. Tokia
me dideliame mieste, kaip Klaipėda, iki šiol nebuvo 
aukštosios mokyklos. Todėl neturime. pakankamai 
žmonių, galinčių giliai teoretiškai nušviesti TSKP 
(komunistų partijos) istorijos, marksistinės — le
nininės filosofijos, politinės ekonomijos, mokslinio 
komunizmo problemos”. (Tiesa, 1971 m. rugp. 19 d., 
2 psl.)
Kad komunistinėje santvarkoje nėra duonos ir rie

balų, kad ten nėra apavo ir drabužių, tai ne naujiena, 
bet kad po 30 metų komunistams dar stigtų propagandis
tų ir agitatorių, tiktai Jonas Trečiokas iškelia viešumon. 
Dideles statistikų lenteles apie mokyklas ir švietimą jie 
ruošė ir siuntė į užsienius, o dabar, kai atėjo laikas nuo
širdžiai prabilti į pačius krašto gyventojus, tai paaiškėjo, 
kad Klaipėdoje nėra aukštosios mokyklos. Tai rašo ko
munistų partijos propagandistas, norįs pasiekti klaipė-

trims mėnesiams_________$6.00
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams $22.00
pusei metų ___ ;________ $12.00
vienam mėnesiui$3.00

Užsieniuose:
metams $23.00
pusei metų____________ $13.00
vienam mėnesiui  $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžią Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
BL 60608. TeleL HAymarket L6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

1940 - 41 M.
FRONTAS

(Tęsinys)
Kuomet rašiau Tamstai sa

vo aną laišką (liepos 19 d.), ma
ne buvo pasiekę gandai, esą, vo
kiečiai norį primesti Lietuvai 
protektoratą ar net kaip kitaip 
prijungti ją prie Vokietijos. Ka
dangi tai atrodė man tik gandas, 
kažkieno tyčią paleistas mus te
rorizuoti, tai aš Tamstai apie tai 
aną kartą nieko nerašiau. Bet 
šiomis dienomis esu patyręs iš 
rimto šaltinio žinių, kad vokie
čiai artimiausiomis dienomis įve- 
sią Lietuvoje “Zivilverwaltun- 
gą”. Man buvo pasakyta, kad 
toks sprendimas jau esąs pada
rytas ir kad sakytas “Verwal- 
tungas” pradėsiąs veikti net jau 
nuo ateinančio pirmadienio. 
Konstrukcija esą būsianti tokia: 
krašto valdymo priešakyje bū
sianti pastatyta mišri lietuvių- 
vokiečių komisija; įstaigos, val
dymo aparatas ir savivaldybės 
pasiliksiančios lietuviškos; lei
džiama mums turėti savo vidaus 
policiją; teritorija paliekama to
kia, kokia buvb paskutiniuoju 
metu prie Sovietų valdžios, bet 
sienų apsauga būsianti sudary
ta mišri; savo valiutos turėti 
negalėsime, bet bus įvesta vokie
čių ostmarkė, kursu 25 pfeni
gai už rublį. Visos trys Pabaltijo 
valstybės (Lietuva, Latvija ir 
Estija) sudarysiančios “B'alti- 
kumgau”, su Staathalteriu p.

diečių protą ir širdis. Amerikiečiams komunistų- propa
gandistai gali meluoti, bet vietos gyventojams per aids 
meluoti jau negalimą

Tas pats Trečiokas aprašinėja, kaip lietuviai jaunuo
liai buvo priversti vaikščioti tais keliais, kuriais! Lenino 
redaguojama Iskra per Klaipėdą buvo gabenamą į Rusiją. 
Jis randa reikalo net pridėti, kaip tie patys moksleiviai, 
vaikščiodami Iskros keliais, nustatė ir “Lenino idėjų pli
timą Lietuvoje”. Šitas propagandisto. Trečioko tuščias 
tvirtinimas yrą priešingas sveikam protui, todėl jis už
kerta kelią ir į lietuvio širdį. Lietuviai žino, kad Lenino 
idėjomis Lietuvoje niekas nesidomėjo įcąro. laikaįs, dar 
mažiau kas jomis domėjosi nepriklausomos Lietuvos., lai
kais. Jeigu Lietuvoje būtų buvę Lęnį^o įdęįn ęąljnuikų, 
tai lietuviai apie juos būtų girdėję. įietuvių ‘.‘susidomė
jimas” Lenino idėjomis Trečioko ar jo viršmįnkiį yra iš
keptas dabar, rusų okupacijos metais. Garmąs daiktas, 
kad Iskra buvo vežama į Rusiją per Klaipėdą ąr per Vir
balį, bet kad Lietuvoje kas Įskra. būtų domėjęsis, tai tik 
iš Trečioko dabar sužinome. Tais laikais net Vincas Mic
kevičius Lenino idėjomis nesidomėjo. Jį labiau žavėjo 
Vincas Kapsas, negu Leninas. Jis žinojo, kad jam ne
prilygti Kapsui, todėl pasivadino bent Kapsukų,.

Komunistai atėmė iš Lietuyęs ūkininku žemę, o dą 
bar nori, kad jie dirbtų kolchozuose^ kaip ūkiuose. 
Komunistai išveža visą Lietuvos, derkų Į Rusiją, bet jio 
nori, kad kiekvienas lietuvis valdžios; dvare dirbtflį kaip, 
sau. Okupuotoje Lietuvoje gerai gyvena tiktai rusai ir 
valdžios įstaigų priešakiu pastatyti komunistai. Kol 
krašte privilegijas ir lengvatas turės tiktai Įnažą komu
nistų grupelė, tai komunistai lietuvio širdies nepasieks.

KAŽYS ŠKIRPA

Lose priešaky, kuris iki šiol bu-
vo Luebecko gauleiteris. Rezi
duosiąs pradžioje Kaune, p vė
liau jo rezidencija būsianti per
kelta į Rygą. Esą jis išvoksiąs 
į Kauną perimt savo pareigas 
šį pirmadienį. Politinė Lietu
vos reikalų pusė rūpintis esą pa
vesta dr. Sęhuttei, dr. Kleisto 
padėjėjui, Ąbu dirba Diensts- 
telle von Kibbentęop. Ponui 
Kleistu! esą pavesta rūpintis vi
sų. trijų Pabalti jų valstybių rei
kalais. Jis tebesąs Kaune ir grį
šiąs į Berlyną ateinantį pirma
dienį. Prieš porą dienų skubiai 
išskrido į Kauną įr dr. Schue
tte. Abu juodu pažįstu pats ir 
esu su jais daug kartų kalbėjęsis 
Lietuvos reikalais. Atrodo, kad 
jie nėra Lietuvai pikto nusistaty
mo, bet, savaime suprantama, 
kaip vokiečiai — vykdys tai, ko 
iš jų vokiečių politika reikalau
ja. Todėl iliuzijų dėl palankumo 
Lietuvai sau nedarykime.

Jei paduotos čia žinios apie 
įvedimą Lietuvoje Zįvilverwalr 
tungo yra tikros, tai' tenka pa
daryti išvadą, kad vokiečiai yra 
galutinai nusistatę mūsų suki
lėlių krauju atkovotą Lietuvos 
nepriklausomybę,žūt būt panai
kinti ir kraštą palaipsniui pri
jungti prie Reicho, šio pastaro
jo “raumui” padidintu Galimas 
daiktas, kad jie aiškins, jog Zi- 
vilverwaltungo įvedimas neap-

Lietuvos ateities iš 
ankstą ir kad tai tėra ląįkiaa 
priemonė, karo sąlygų jieųs pa- 
diktuota. Gal atsiras mūsuose 
naivėlių, kurie tokiam aišku
mui bus linkę tikėti. Aš pats 
tam netikiu. Reikalavimus, ku
rie seka iš dabartinės karinės 
padėties, pilnai būtume galėję 
patenkinti ir kaip nepriklauso
ma valstybė, jei vokiečiai būtų 
skaitęsi su mano pasiūlymais, 
kaip kad esu apibūdinęs say.o 
“Lieuvių-vokiečių susitarimo pa
grinduose, kurio vieną egzem
pliorių esu Tamstai pasiuntęs 
per vieną asmenį ir kitą Įteikęs 
dr. Schuttei ilgiau, kalbėdama
sis su juo š. m. liepos 14 d. Tai 
padariau vien savo vardu, t. y. 
ne visos vyriausybės, duodamas 
Schuttei suprasti, kad galėčiau 
baudoti sakytam projektui pęa- 
vest gauti ir vyriausybės sutiki
mą, kuriam reikalui prašiau, kad 
Schutte parūpintų man leidimą 
nuvykti Į Kauną pasitarti su ki
tais savo kolegomis. Bet iš to, 
matyti, nieko neišėjo. Vokie
čiams ir šitoksai, toli siekiantis, 
pasiūlymas pasirodė nepakanka
mas. Apskritai sakant, iš mano 
pusės netrūko geros valios ir 
įniąiątyvos. Tik visa tai buvo 
vokiečiams per mažą.

Kadangi vokiečiai, neabejoti
nai, nuėjo savo imperialistinių 
planų vykdymo keliu, pamiršda
mi patys savo gražius, pažadus 
apie Europos pertvarkymą, kur 
visoms tautoms būtų patikrinta 
teisė turėti savo tautines vals
tybes ir nekliudomai ugdyti sa
vo tautinį, ūkinį ir kultūrinį gy~ 
y^imą tik Vokietijos, kaip Eu
ropos didžiausipsios valstybės, 
vadovaujamoms, tai ir mums 
nebelieka kitos išeities, yaip pa
darytį iš to atitinkamas išvadas. 
Šitokioje padėtyje, kokion mus 
vokiečiai dabar pastato, siekda
mi nuslopinti mūsų valstybinę 
nepriklausomybę, atsidūrus, tu
pime pirmoje eilėje saugoti, kad 
nepadarytume jokių aktų* kurie 
galėtų surišti mums veikimo, 
laisvę ateityje bei kurie duotų- 
vokiečiams pagrindo tvirtinti, 
jog mes patys sąv.o laisva valią, 
nepriklausomybės išsižadėjime, 
kaip kad savo Irnkų tai. padarė 
rusai, pereitais meteis okųpąvę 
Lietuvą. Antra, savo sukilimu, 
kuris sužadino aktyviąsias, mū
sų tautos jėgas ir kurio dėka 
galėjome paskelbti Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą, mes 
įgijome didelį politiškai moralinį 
kapitalą, kuris yra kertinis ak
muo tolesnei kovai už Lietuvos 
valstybės atstatymą. Svarbu 
ateičiai šio kapitalo nesudemo- 
ralizuoti.

Iš ko ir kaip krašto valdymo 
organas bus sudarytas, tub tar
pų čia- patirti nebuvo galima. 
Spėjama, kad gal vokiečiai ban
dys prie to organo sudarymo 
ppitraukti mūsų vyriausybę, kad 
tuo būdu ją švelniai- sųlikvida- 
vus. Manau, kad šiai pinklei ne
reikia pasiduoti. Politiškai tai 
mus visiškai įklampintų. Mes 

paaidarytunąe paprasti vokiamų 
okųpaęiąio režimp vyfcdjapo pa
galbininkai, nieko už tai nesu- 
silaukdaĮni iš vokiečių pąprikįau- 
somos Lietuvos atstatymo po
žiūriu. Pasaulis pradėtųpius lai
kyti vokiečiu bernais ir būtų 
ateityje sunku iš tos klampynės 
išbristi. Ateities sumetimais 
būtų tikslingiau, kad vyriausy
bė nuo takios kolaboracijos griež
tai atsiribotų, einant net iki to, 
kad vokiečiai mūsų vyriausybę 
paleistų ar net išsklaidytų po
licijos pagalba, šitaip atsitikus, 
reikėtų pareikšti dėl tokio vo
kiečių pasielgimo protestą, bet 
riekiršinti prieš juos gyventojų. 
Tenka nepamiršti to, kad tokio 
protesto pačiai vyriausybei vo
kiečiams nepadarius, būtų sun
koka ir mūsų diplomatams ką 
panašaus daryti, nes vokiečių 
propaganda tuojau atsikirstų, 
kad viskas įvyko, susitarus su 
pačia mūsų vyriausybe. Bet jei 
šios mano mintys jau būtų pa
vėluotos, t. y. vyriausybės jau 
būtų nusileista ir minėta pras
me sutarta su vokiečiais kola
boruoti, tai pirmą proga turėtu
mėt nors padaryti krašto valdy
mo komisijai formalų pareiški
mą su vyriausybės, narių, para
šais, kuriame būtų išdėstytą, 
koks buvo, daromas Jums iš vo
kiečių pusės spaudimas, kokio
mis sąlygomis Jūs sutikote ko
laboruoti su vokiečiais krašto 
valdyme, kad tuo. jokiu būdu 
nuo Lietuvos nepriklausomy
bės neatsisakote ir kad palieka? 
te vyriausybei laisvas - rankąs 
sakytą ■ kolaboravimą kiekvienu 
metu nutraukti, jei vokiečiai tie
siogiai ar netiesiogiai bandytų^ 
Lietuvos teisę būtį savarankiš
ka bei nepriklausoma valstybę 
siaurinti. Pakartoju, kad visais 
atvejais būtų tikslu į tokį kon- 
šachtą. nei visai vyriausybei, nei 
paskiriems jos nariams nesileis
ti.

Jei čia minimą įkasto valdy
mo organą vokięęi^ tikrai užsi
spirtų sudaryti nušalindami da
bartinę mūsų vyriausybę, tai te
gu susiranda sari tinkamų ak
menų šiaip iš mūsų visuomenės 
tarpo, bet tik ne vyriausybės 
narių. Nesant kitos išeities, ma
nau, vokiečių pasiūlymų mūsų 
visuomenės veikėjai neturėtų 
sabotuoti. Geriau vistik, kad 
krašto reikalu tvarkyme daly
vautų, kas nors iš rimtesnių mū
sų žmonių, negu kad jų tvarky
mą paimtų vieni vokiečiai į. sąr. 
vo rankas arba pasikviestų: sau 
pagelbininkais mažai vertingą 
^lementą, kuris kraštui ir tautai 
galėtų, pridaryti daug, žalos. Da
inavimą sakytoje kopjįąijojie. 
reikėtų palikti kiekvieno, sutiku
sią vokiečiu pajcviętnną Rriim; 
ti, asmens nuožiūrai ir atsako
mybei.

Charakteringa šią, proga pa
stebėti, kad panašaus metodo, 
kaip' su mumis, vokiečiai laikosi, 
ir ukrainiečių atžvilgiu. Ukrai
niečiai irgi buvo paricelbę sąyo. 
vyriausybę, bet tik kai vokiečiai į •’ *. r. ~ t • • - .į f- J * 

jau buvo U|ė®ę Lvov^ 
čįąi viąų pirma to# vyriausybės 
nąrius izoliavo jų butuose. Po 
to jos pirmininką atgabeno į Ber
lyną čia laiko jį policijos prie
žiūroje, nebeleisdami jam grįžti 
į Lvovąr Tuo tarpu jie meškerio
ja ukrainiečių veikėjų tarpe as
menų sudarytiVerwaltungsrat^. 
Taigi panašų organą, kaip kad 

•yra užsibrėžę prim ėst' Lietuvai. 
Man ukrainiečiai pasakojo, kad 
jie yra nusistatę jų paskelbtos 
vyriausybės narių į sakytą vo
kiečių kuriamą valdymo orga
ną neleisti.

Vokiečiams neleidžiant mūsų 
vyriausybei pasilikti, man kyla 
klausimas, ar bėra prasmės bū
tinai veržtis, kad jie leistų
mums sudaryti savo kariuomenę. 
Jei vokiečiai yra nusistatę Lie
tuvos nepriklausomybę paglemž- 
ti, tai jie to sieks visokiais bū
dais. Siūlymu, pagelbėti jiems 
kariauti su bolševikais ir tam 

^paaukoti mūsų geriausius vyrus 
vokiečių nenukreipsimę nuo jų 
užsibrėžto prieš Lįetuvą tikslo. 
Kas kita, jei jie būtų leidę mū
sų vyriausybei pasilikti i? būtų 
skaitęs! su Lietuvos nepriklau
somybėj: paskelbimų. Dabar tas 
interesas, mano, pupmonę, ąL 

.puola, Vįęniptėįįs mūsų intere-
sas tokiomis sąlygomis yrą šis : : 
stengtis laimėti laiką ir išsaugo* I 
ti kiek galint daugiau mūsų tau- I 
vos narių nuo išnaikinimo. Ka- g 
ras dar nežinia kaip, Ugai gali | 
užsitęsti ir kokių dar gali pasi
taikyti mūsų tautai naujų sukrė
timu. žiūrėkime daugiau pir
myn, o ne vien to, kas vyksta g 
šiandien (maho pabraukta dabaę |

K.Š.).
Ę E

Apįe bendrą padėtį Europos | 
Rytuose galėčiau pareikšti se- | 
kančią nuomonę. Jau pakanka- r 
mąi paaiškėję, kad yolęiepiąį, žy-1 
giuodami prieš, Sov. Rusiją, mh | 
sistetė niekam iš anksto, nieko | 
nežadėti. Paskelbė tik tai, ka<įjf 
eina naikinti komunizmo ir so- | 
vietinės barbariškosios santvar-fe 
kęs Rusįjpję.-. Bet ką. jie duos V: 
paskiroms Sov. Rusijos paverg- . 
toąjs' tąųtoįns, ^visiškai nutyli 
Aiškinasi, kad .tautų išlaisvini- g 
mo nenorėję pažadėti, kad tuo 
nesuzadintų. rusuose didesnio pa- 
triotizmo ir dėl to nepasunkin- | 
tų savo kariuomenei nugalėti | 
rusų raudonąją armiją. Net nie- > 
ko iki šiol nepažada ukrainie- I 

;čįams,. kuriuos seniau mėgdavo f 
suvilioti kuo palankiausiais pa- I 
įžadais. Kas už šitokios taktikos 
slepiasi iš tikrųjų — težino pa- | 
•tys vokiečiai. Aš pats esu nuo- | 
monės, kad vokiečiai nieko tau- I 
toms nežada daugiausia, todėl, | 

‘kad siekia pirmiausia -viską oku- : 
pų.oti, ir okupacijos pagalba pri- į 
atgabenti sau daugiau visokio Į 
turto. į yokįętįįą, laikydami, kad | 
tai bus realiausia priemonė kom- | 
peluoti sau. už pralietą krau- į 
ją kovoje su bolševizmu... Mat, g 
politikoje jokių sentimentų ąė- | 
ra.

t (Bus daugiau)

LIETUVIO NAŠLAIČIO
NUOTYKIAI

Rašo LEONAS APOLIS — OPULSKIS

15
KONSULAS IŠVYKSTA LATVIJON}
Konsulas, rašydamas man tą laišką 

(1921. XII. 14) gal ir buvo įsitikinęs, kad 
po mėnesio, kito, galės pradėti likviduoti 
savo turtą ir rengtis i kelionę. Nežiūrint, 
kokius planus tuokart turėjo konsulas, bet 
tik po penkių metų nuo to laiko jis tega
lėjo apleisti Gensaną ir išvykti į Latviją. 
Pakeliui buvo sustojęs pas savo giminaitį, 
J. Strazdin, N. Arlington, N. J. Aš kviečiau 
ji pas save į Čikagą. Norėjau perkalbėti, 
kad pakol kas susilaikytų nuo važiavimo 
savo tėvynėn.

Buvęs konsulas atsakė man, kad jis ne
mano keisti savo kelionės plano, nes ten 
laukianti jo mylima senelė motina. Jeigu 
ji numirtų pirma, nei jis pamatysiąs ją, 
tai niekados negalėtų dovanoti sau už tokį 
apsileidimą ir neturėtų ramios sąžinės visą 
savo likusį gyvenimą. Mano buvęs šeimi
ninkas būsiąs patenkintas, jei galėsiąs bū
ti kuo nors naudingas ir užsidirbti duonos 
kąsni, nes joks, kad ir sunkus darbas, jo 
nebąidąs. Dar pridūrė, kaip bus malonu 

ir po sunkių dienos darbų pailsėti Latvi
jos ąžuolų pavėsyje, nors gal jau gerokai 
iškirstų.

Nors p. Selliš, važiuodamas Latvijon, 
ir tvirtino, kad jis nesitiki ten nei aukštos 
tarnybos su didele alga, nei garbingos vie
tos, bet man rodosi, kad jis buvo labai 
nusivylęs tenykščiu gyvenimu, kaip maty
site iš kito jo laiško. Kodėl p. Selliš neemi
gravo į J A A'? Manding, jog svarbiausia 
tam priežastis buvo — tai jo sužalota, pa
liegusi sveikata. Jis neturėjo profesijos, 
kad galėtų lengviau pragyvenimą pasida
ryti.

Kas atsitiko su kitais Gensano miesto 
baltaodžiais gyventojais — neteko sužino
ti. Ten buvo prancūzas misionierius ilga, 
juoda barzda ir didelėmis, juodomis aki
mis. Gyveno taip pat vokietė našlė su duk
ra, o amerikietis dr. J. B. Boss tvarkė ligo
ninę “Union Christian Hospital”, kurią iš
laikė viena presbiterijonų organizacija.

SELLIŠ — EILINIS PILIETIS
1929 metais lapkričio 21 dieną, kai bu

vęs konsulas turėjo gerą progą nuodugniai 
susipažinti su savo tėvynės gyvenimu, jis 
pakeitė toną ir rašė man iš Rygos taip:

“Dar neturiu tarnybos. Beje, nuo kovo 
11 dienos einu į Užsienio Reikalų Ministe
riją, kur dirbu nuo 9 vai. ryto lig 3 vai. 

po pietų, Kąip ląj^vąųpris tarnautojas 
dirbu be jokią, atlygįųįmo, laukiu, laisvos 
vietos, kuriąs, ųėrą. Radąjųjį aš prašai vil
ties į šį dalyką te dejų, o, gyventi reikia, 
(gal ir nereikia, bet noriri), tai turėjau ko 
nors imtis. Pasirinkau, fizinį darbą. Man, 
kaip pasaulinio karų ĮnvalicLui, pasisekė 
gauti 3Q purų žemėą plotą. Tik visa bėda, 
kad ta- žemė yra padengta kelmais, ku
riuos reikia rauti, degiųti. Lc šią vasarą pra
dėjau dįrbli,

“Kaip jau minėjau,, mio 9 iki 3 dirbu 
ministerijoje. 3.:19 p, p> išpiną traukinys iš 
Rygos į stotį Tervete, į^r yrą mano žemės 
plotas. Traukinys tepate i ną, 5 p. p. žino
ma, iš.-savo, raštinėj ąš turiu bėgte bėgti, 
kad nępasįvėJuočiau, į traukinį. Atvažia
vęs j stoti aš užeinu pas • sąvo kaimyną, 
kurio žemė ribojasį su, mano. Ten persi
rengiu darbiniais drabužiais, greitomis 
išgeriu puoduką pieno ir imuos darbo; 
dirbu iki 11 — U:3(^y4Į* toaktięs. Paskui 
einu namo (v;ėl pas tą patį kaimyną),, ap
sipraustu ir vakarieniauju. O, jau 4 — 4:30 
vai. rytą keliuos, kad nepraleisčįau trau
kinio, kuris praeina pro įpus 5:21 rytą. 
Apie, 7 ,vąl. rytą .atyty)uojų Rygon,k kur 
turiu Išnuomavęs kambarį, čia apsiprau- 
siu, apsivalau ir 8:30 rytą einu į tarnybą 
ministerijoje ir ten dirbu iki, vąL p. p., o 
paskiau vėl atgal. Ir taip diena iš dienos 

darbuojuos. Dabar nebevažiuoju kelmų 
rauti bei balų sausinti, nes dįeųos truEų? 
pos, o naktys ilgos, galima dirbti gal apie 
pusantros valandos, — neapsimoką. Kai 
paimsiu atostogas (Urbsiu visą dieną.

“Mąno motina d,ar gyva, daugiau kaip 
80 m,ętų anyžiaus, y^a turėjusi širdies prie- 
puojį, bet vįs dar. darbuojas: išverda man 
košės, nors indus aš pats turiu sumazgoti 
— jai per suųku lajjkstytis. Dabar jau 1:08 
vai. po pusnakčio,, tad ^aigiu”.

Paskutinį laišką nuo Selliš gavau 1932 
metais. Nuo to laiko jis nebeątsąkįnėjo. į 
mano laiškus. Visos mano pastangos suži
noti kas atsitiko su juo buvo bergždžios.

MANO PAVARDĖS KEiJIiMO MOTYVAI
Kai 1915 metų gegužės ųnėnesio. pabąi-’ 

goję aš sugrįžau į Vilnių, lietuvių mokslei
vių bendrabutyje nebebuvo, laisvos vietos 
ir mane patalpino į kitą bendrabutį- Ta- 
me bendrabutyje buvo apgyvendinta daug 
lenkų moksleivių. Jie nedavė man ramy
bės nei dieną nei naktį, visaip erzindami, 
pravardžiuodami ir vadindami mane sū- 
liętuvėjusiu lenku. “Pan OpulskP. Tie stu-t 

< dentai sakydavo: ’“žiūįrėk, lietuviai kaltą* 
na mus, kad mes sulenkiname lietuvius, 
nes tokie išsižada savo gimtosios kalbos, 
papročių, tradicijų ir garbina visa, kas 
lenkiška”. Pagal tų studentų nuomonę, tai 

netiesa, aš esąs jų brolis, tikras lenkas, o i 
. nejppkąs IfcnJįŲjįkąĮ,, nes.‘Įiętpyiąi sulįetųvi- } 
■ nę lenką. Tie lenkai studentai įgriso man | 
i tiek, kad aš pradėjau neapkęsti viso, kas ; 
buvo ar išrodė lenkiška.

Antra. Lenkų legionas Vladivostoke 
kraustėsi Lenkijon. Aš norėjau prisirašyti 
prie jų ir kartu vykti Europon. Jie nepri- , 
ėmė manęs, Įneš aš nemokėjau lenkų i 
kalbos.

Trečia. Aš prisiminiau Čitos lietuvius, | 
tarp kurių išgyvenau du metus. Neįmano- i 

; ma tinkamai. įvertinti jų pastangų, kurias 
jie dėjo, norėdami išlaikyti gryną lietuvių 

: kalbą ir lietuvių tradicijas. Reikia neuž- , 
1 rųįrstn, kad, dąuguma Čitos lietuvių buvo j 
palikę są\o. bėyyųę prieš daugeli metų ir I 
d/ikar gyveno tūkstančius mylių nuo Lie- I 
tuyos — Tolimuose Rytuose

(Ęus 4ąuęąuį

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “N a u j i e n a s*’ <

Jos visad rašo. I
TEIS.YBB
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ML ANNA BAUQNAS 
AKIŲ, AUSŲ, MOSIĄS 

IR MRKL*SMGOS 
PPJTAIKO AKINIUS 

2IM W. 63rd STREET 
<*«• febfu PR«(pMt 8-3229 
R*ud. telef.: WAJbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL. ryto, 
nuo 7 iki 9 vai, yąk. Treę. uždaryta.

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUOS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rtf. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, sKamninu 374-8U12

ALTAS REMIA ETNINIŲ STliūlJ (J 
ĮSTATYMO PROJEKTĄ

DR JONAS GENYS

Telef.: PRospacf M717

DR. S. BOS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

R«zu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: RĖpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

' CHIRURGIJA
Jelef. 695-0533

Fox Valley Medical Center
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON _ 

2434 WEST 71st STREET. 
OfMas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
, OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtacf. 1—7 vai., 
auirad., peuKtadieių nuo į—o, tree, 

ir ses.tad. tią<ai susitarus.

Rez.: GI 8-08/3

DR. W. EIS1N - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, skambinti Ml 3-0V01.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CH1KUKGAS 

3844 WEST 63rd STREET
.OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000
- - Rezid. telef.: GArden 3*^278^5

Ofiso tei.; HE 4-1814 arba 1ČE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLĖCKAS
OPTOMETRISTAS

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

' “contact lenses”
Vii pagal gusi tarimą, Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUTIS
• " inkstų, pūslės ir

PROSTATOS CHIRURGIJA
f 2656 WEST 63rd STREET
l VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.
Ofiso teistu 776-2880

Naujas rez. telef.: 448-5545

šiemet Amerikos kongreso 
komisijoms buvo pristatyti du 
panašūs įstatymų projektai, ku
rie nurodo, ^ad Amerikoje 
gyvenančioms tautybėms rei
kia suteikti paramą, kad būtų 
išlaikyti jų kultūriniai paliki
mai. Atstovų Rūmuose tokį 
įstatymo projektą įnešė kon- 
gresmanas R C. Pucinski. Jo 
projektas yra žipomas kaip 
“House Resolution 1499, The 
Ethnic Heritage Studies Act of 
1971”.

Senate panašų įstatymo pro
jektą įnešė senatorius R. S. 
Schweiker, šis bilius buvo ži
nomas kaip “S. 23, The Ethnic 
Heritage Studies Centers Act 
of 1971”. Abu šie projektai, 
jei būtų įstatymais patvirtinti, 
būtų sujungti į vieną ir daug 
prisidėtų prie mūsų lietuvių 
kultūros išlaikymo. Šių eilu
čių autoriui ir kitiems lietuvių 
visuomenininkams buvo proga 
gauti šių projektų kopijas ir su 
jais gerai susipažinti.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
prezidentas Dr. K. Bobelis, ku
ris taip pat yra Jungtinio Bal
tijos komiteto pirmininkas 
ėmėsi rimtos akcijos šiuos įsta

tymų projektus paremti. Wa
shingtone buvo sudaryta spe
ciali šioms rezoliucijoms rem
ti komisija, kurią sudarė G. A. 
Buschman (estas), G. Meiero- 
vies (latvis) ir šių eilučių au
torius (J. Genys), šių metų 
balandžio mėn. 5 dieną, ši ko
misija įteikė senatoriui Schwei 
keriui ir kongresmanui Pucin- 
skiui specialius raštus, kuriuos 
pasirašė visų trijų tautų atsto
vai. Abiejuose pareiškimuose 
buvo nurodyta, kad Jungtinis 
Baltijos Tautų Komitetas, ku
ris reprezentuoja virš milijo
no lietuvių, latvių ir estų tau
tybės amerikiečių, remia šias 
rezoliucijas. Buvo pabrėžta, 
kad “mes esam lojalūs šiam 
kraštui. Mūsų įnašas yra dide
lis, pradedant nuo mokslinių 
darbų iki aukščiausio pasiau
kojimo (mirties) karo lauke. 
Etninių studijų projektas žada 
mums užpelnytą pripažini
mą. .. ’’ Komisijos atstovas B. 
Albats taip pat padarė keletą 
specialių vizitų i senatoriaus 
Schweikerio ir kongresmano 
Pucinski Įstaigas.

į Fiordą ir midui 
per tą laiką užleistų savo 8 
kambarių butą pagyventi ko
kiam geram pažįstamam čika- 
giečiui, kas rengiasi šį rudenį 
vykti į Hot Springs minerali
nes vonias. Kaimynas

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

GRAOTNS
PASKUTINE
PROGA:

VĖSINTUVAI SU 
DVIGUBA NUOLAIDA

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

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA RAINA

2047 W. 67tb PL WAlbrook 5-8063

Apdraustas parkraustymaš 
ji ivairiy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.; FRontFer 6-1882
4

Šių metų, birželio 4 d. Sena
torius Schweiker parašė šių ei
lučių autoriui specialų asme
ninį laišką, kuriame dėkoja 
už paramą jo projektui. To pa
ties mėnesio 15 dieną, šis Įsta
tymo projektas buvo aprobuo
tas Senato Darbo ir -Viešosios 
Gerovės Komiteto ir prijung
tas prie visuotinio projekto, 
kuris vadinasi “Higher Educa
tion Amendments of 1971, bill 
S. 659”. šis jungtinis projek
tas tuoj buvo pristatytas sena
toriams. Balsavimo dar nebu
vo. Tad rašykime ir prašyki
me savo senatorius, kad bal
suotą už šį bilių.

Apie šio projekto gerą eigą 
Senatorius Schweiker tuoj pa
informavo Jungtinį Baltijos 
Tautų Komitetą. Taip pat at
siuntė šių eilučių autoriui visus 
kongreso darbų rekordus, kur 
taip pat yra patalpintas Jung
tinio Baltijos Tautų Komiteto 
raštas, ir kitų tautų bei orga- 
lizacijų raštai, 
dasi vertingas
turį padarė Dr. A. W. Novosi- 
tis, kaip J. A. V. Lietuvių Ame 
rikiečių Komiteto, Ine., vice
prezidentas, ir kaip Philadel- 
phijos Tautybių divizijos ben
drai pirmininkas.

šios Amerikos Lietuvių Ta
rybos, ir kitų organizacijų pa
stangos gali ateityje daug pri
sidėti prie mūsų kultūros ir 
mokvklu išlaikvmo. Tikėki- 
xųės, kad mjjsų pastangos ne
nueis veltui, ir kad šis projek
tas ateityje taps Įstatymu.

KENOSHA. WIS.
Pavykusi išvyka r

Rugpiūčio mėn. 15 d. vietos 
LB apylinkė suruošė išvyką Į 
gamtą, kuri įvyko A. M. Na- 
mejūnų ūkyje, apsuptame ža
liuojančiais medžiais ir javais.

Atsilankė gerokas būrys iš
kylautojų, kurie nuo ankstyvos 
popietės iki sutemų galėjo kvė
puoti tyru laukų oru, pramogau
ti ir vaišintis.

Rengėjai atsilankiusiems ne
buvo šykštūs. Vaikai buvo ap
dovanoti saldainiais ir balionais. 
Suaugusieji laimėjo Įvairių pre
mijų. šeimininkės už 1 dol. 
davė gerus pietus — gabalą deš
ros, kopūstų, kugelio ir dar vi
sokių kitokių priedų. “Pigiau 
grybų”, palyginus su Čikagos 
gegužinių maisto kainomis!

Visi skirstėsi namo patenkin
ti ir dėkingi maloniems šeimi
ninkams A. M. Namejūnams už 
malonų priėmimą ir Kenoshos 
-Racine LB apylinkės valdybai 
už šios iškylos suorganizavimą 
ir pravedimą. Jurgis Milas

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

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

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri 

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

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

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 doL

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

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

Ten pat ran- 
pareiškimas,

. ' HELP STRENGTHEN -. - 
AMERICA'S PEACE POWER 
BUY U.S. SAVINGS BONDS

---------OHTYIUSMa—-----t 

NAUJIENAS] 
— ■ a Tam tam-?- ■ - -*

Lietuviu taipgi peria r parAnda 
ir progai atžino tirtai per

NAUJIENAS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma 
dienio 'iki ' penktadienio H—^12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30. vaL

2

JONAS DIDŽGALVIS
i Gyv. 3808 So. Union Avė.

Mirė 1971 m. rugpiūčio 23" dieną, 5:20 vai. popiet, sulaukęs pusės 
amžiaus. Gimęs ^Lietuvoje, Kamajų vai., Salų parap., Gudžiūnų kaime.

Amerikoje ;išgyveno 45 metus.
Paliko nuliųdę: žmona Rozalija (Rumbinaitė), posūnis Kazimie

ras Barauskas, marti Dolores, 3 anūkai — Diane, Casimir ir John, 4 
seserys — Veronika Keršulis, Anelė Gribas, Pranciška Zieza ir Do
rothy Naureckas su šeimomis, du pusbroliai — Antanas Baleišas su 
šeima, gyv. Rochester, N. Y. ir Jurgis Baleišas su šeima, gyv. Kana
doje, 2 pusseserės — Julija Vaitekūnas su šeima, gyv. Kanadoje ir 
Julija Kreigeris, gyv. Rochester, N. Y.

Lietuvoje liko uošvienė Rozalija Rumbinienė, švogerka Salomėja 
Stasiulienė su šeima, švogeris KarŪs Rumbinas su šeima ir kiti gimi
nės, draugai bePpažįstami.

Priklausė Amerikos Lietuvių Piliečių, žemaičių Kultūros, Žaga- 
riečių Klubams, Lietuvių Suvalkiečių draugijai ir Bridgeport© Namų 
Savininkų Draugijai. _

Trečiadienį, 3 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Jurgio F. Rudmino 
koplyčioje, 3319 So. Lituanica Avė.

Penktadienį, rugpiūčio 27 dieną 8:45 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Jono Didžgalvio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lięka:
Žmona ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

[TE TUOS BIZNIERIUS,
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

GĖLININKAS
(PUTRA* IHVTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

G U Ž A U S K Ų ' 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
\ T T 1 IMI —MM 1 ' "T -T II, /

/' 1 —. . . . .PETKUS 1
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME
^4*, 2533 W. 71st Street j

Telef.: GRovehill 6-2345-6 j
B • 1410 So. 50th Ave., Cicero

Y Telef.: TOwnhall 3-2108-9
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
| AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

MAŠINOAiS VIETA

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpub&c 7-8600 RĖpublic 7-8601EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽ1AUSL4 LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YAids 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
B«ndre praktika ir chirurgija 

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

Valentina- 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak 
Sekmadieniais ir trečiadieniai* 

uždaryta.
_______ Rez. tek- WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

Tol.: HEmlock 4-2413 
7159 So. AAAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO. ILL 60629

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
ralandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef GI 8-6195

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS^ROTEZISTAS 

Aparatai • Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

* (Arch Supports) ir t t
Vai - 9—4 ir 5—8. Šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd SU Chicago, IIU 6062t 

TeleL: PRospect 6-5084

A forests roruRi
IS YOUR HANDS

1M, teey ehreb, 
ead efi ow vddtte depend em 

jom ta bdp preheat
Amt ires. So plmee 

SmoJcef'i ABCc Aivare 
hoU aMftfaet tiU oaU. Be we 

ta drove eO cempSraų 
stk fbe esbes^ aod drėgni 

tbeoi afMA. Crab ai 
Mookei deed eat.

ploMel Only can 
pct. rent Socorc Sres

HOT SPRINGS, ARK.
Arch. inž. Firantas pasveiko

Po sunkios operacijos ir il
gos ligos laimingai pasveikęs 
buvo pas savo motinėlę Anną 
Mironienę Į Hot Springs iš Mi- 
chigano atskridęs jos sūnus 
Edgaras Firantas, žinomas in
žinierius architektas, kuriam 
Grand Rapids, Mich, buvo pa
daryta sudėtinga širdies ope
racija, trukusi ištisas 8 valan
das. Operacijoje dalyvavo 15 
daktarų. Ligoniui širdies sri
tyje buvo įdėti net keturi vam
zdeliai kraujd cirkuliacijai pa
gerinti. Jis turi nuosavą firmą, 
kur dirba bent 14 architektų ir 
dailininkų, kurie daugiausiai 
dekoruoja bažnyčias.

Edgaro malina, pagal pirmą
jį vyrą p. Firantienė, savo lai
ku buvo labai veikli lietuviškų 
organizacijų gyvenime Chica- 
goje. Su antruoju vyru Juozu 
Mironu persikėlė į Hot Szprings, 
Arkansas,. kur Prttspėkt' Ave
nue įsigijo puikią ispaniško 
stiliaus rezidenciją, bet Juo
zas prieš trejus metus mirė. Ji 
pati rengiasi dviem mėnesiams

Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS CIENĄ 
IR NAKTJ

x TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

■

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II t., 336 psl. $5.00
2. Juozas Liūdžiu?, RAŠTAI, 246 psl. ___________________ $3.00
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl---------------- $2-00
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE-

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

154 psl.__ u.......... . .......J............... .....................  $130
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO-.

8- Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. $5.00
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl.................  - $2-00

10. VL Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. ..  ______...  ........ -________________ $6.00

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! .............   $3.00
12. Dr. Antanas J. Gussan, 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 OF THE LITHUANIAN NATION. $10.00
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl......... .. $3.00
18. Kipr^s 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, lyrika, 152 psl.______ S230
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl............... $6.00

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

! <♦. ■ ■’ ’ orderiu, Šiuo adresu: y ■ .

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) '

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

i

I

I
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V. VYTENIETIS

KOKIA BUVO LIETUVOS VALIUTA
praėjo. Žymią daugumą gavo, vertino ir pagaliau išėmė iš apy- 
‘auksinas”, refer. Akmenskio vartos. Jiė išardė pinigų kalyk-
remiamaa”. lą, mūsų monetas išvežė į “tur-

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniv sklypai pard.

1920 m. gegužės 15 d. susirin
kęs Steigiamasis Seimas prave
dė daug naujų įstatymų ir pa
ruošė tautą valstybiniam gyve
nimui. Vienas svarbiausių to 

jseimo atliktųjų darbų buvo sa
vos valiutos įvedimas. Fries 
įvedant lietuvišką valiutą, Lie
tuvoje ėjo carinės Rusijos rub
liai, paskiau ostrubliai, ostmar
kės ir kiti mažaverčiai pinigai. 
Tai buvo karo meto valiuta, ku
rios kursas kasdien vis kris la 
vo. Kartu su valiutos smukimu 
kilo kasdieninio vartojimo pre
kių kainos. Gaunamųjų už dar
bą pinigų neužtekdavo pragy
venimui. Pradėjo kilti streikai 
ir reikalavimai, kad būtų pra
vesta valiutos reforma.

Pirmiausia tuo reikalu susi
rūpino Vidaus reikalų ministe- 
,ris Kazimieras Oleka. Jis pri
kalbino Žemės ūkio minister} Jo- 
iia Aleksa ir reikalavima iškėlė 
Ministerių kabineto posėdyje. 
Bet reformai buvo priešingas Fi- 
riansų ministeris Jonas Dobkevi- 
įčius, kuris tam pasiūlymui ne
davė eigos. Pagaliau Valstiečių 
liaudininkų atstovai Įteikė griež
tą interpeliaciją (paklausimą 
raštu) savos valiutos Įvedimo 
reikalu, kuri buvo svarstoma St. 
Seime 1922 m. liepos mėn. Vi
sos frakcijos vieningai pasisakė 
už reikalą {reformuoti valiutą 
ir Finansų ministeriui J. Dobke
vičiui pareiškė nepasitikėjimą. 
Finansų ministerių buvo pakvie
stas energingas ir gabus žmo
gus, Vytautas Petrulis. St. Sei
mas tuoj .priėmė nutarimą ir 
pavedė Ekonominei komisijai pa
ruošti Lietuvos piniginio viene
to Įstatymo projektą. Svarbiau
sia buvo nustatyti piniginio vie-

j neto aukso vertę ir jo pavadini
mą. Pirmąjį klausimą pavyko 
išspręsti labai greitai. Nustaty
ta, kad piniginis vienetas turės 
0,150462 gramų gryno aukso, kas 
atitinka dešimtadaliui Amerikos 
dolerio.

Prieš Įvedant lietuvišką valiu
tą, Lietuvoje kursavusios mar
kės buvo vadinamos auksinais, 
o pfenigiai — skatikais. Tie žo
diniai pavadinimai savaime pri
gijo ir išsilaikė, iki buvo Įvesta 
lietuviška valiuta. Dėl naujų 
pavadinimų ir kilo ilgos disku
sijos, nes kai kurie ir vyriausy
bės nariai nenorėjo jų priimti.

Naujos valiutos piniginių vie
netų pavadinimus sugalvojo 
Steigiamojo Seimo atstovas Eko
nominės komisijos prezidiumo 
sekretorius Vaclovas Vaidotas. 
Štai jo atsiminimų ištraukos.

“...Svarstant piniginio viene
to įstatymo projektą, visi siūlo
mi piniginio vieneto pavadini
mai man nepatiko dėl jų ilgu
mo ir dėlei to, kad jie visi sve
timtaučiui būtų sunkiai ištaria
mi. Norėdamas sugalvoti nau
ją, lengvesnį ištarti pinigo pava
dinimą, aš paėmiau pagrindan 
mūsų krašto pavadinimą kitatau
čių kalbose ir pastebėjau, kad 
pirmos trys raidės visose kalbo
se prasideda vienodai “Lit”, iš
skyrus lietuvių kalboje, kur tre
čia raidė yra E. Prie pirmųjų tri
jų raidžių pridėjau galūnę “as” 
ir gavau Litas.

“Išdėsčiau visus savo Įrody
mus, kad toks pinigo vardas ir 
lietuviui ir kitataučiui bus leng
vas ištarti ir populiarins mūsų 
Tėvynės, tada mažai kur žino
mą, vardą, vis dėlto balsuojant 
ekon. k-joje mano pasiūlymas ne-

Smulkųjį vienetą Akmenskis 
I siūlė pavadinti skatiku, o V. Vai
dotas jam parinko cento vardą.

I Štai jo išvados:

“...Savo siūlymą aš rėmiau 
j tuo, kad Lito vertė yra išvesta iš 
! JAV dolerio, kur taip pat yra 
centai, ir kad šis vardas bus ar
timesnis Amerikos lietuviams, 
kurie tada nemažai dolerių pri- 
siųsdavo savo giminėms į Lietu
vą. Skatikai man nepatiko, kaip 
lenkiško “grocz” vertimas”. 
(“Nepriklausoma Lietuva”, 1955 
m. Nr. 20). ,

Ekonominėje komisijoje bal
suojant antruoju skaitymu V. 
Vaidoto projektas gavo daugu-

tingąją” Rusiją i«* sulydino. Apy
vartoje liko tik beverčiai rusiš
ki rubliai.

Europos Lietuvis

Darbininkai daugumoj 
pritaria ‘‘Įšaldymui**

Washingtonas. Administra
cijos ryšininkas su darbo orga- 

Inizacijoniis W. J. Usery Jr. sa
iko, kad dauguma darbininkų 
“bendrai” pritaria prezideulo 
Xixono algų ir kainų įšaldy
mui. nors tai ir “skauda”.

AFL CIO pirmininkas Ge
orge Meanv atvirai apkaltino, 
kad naujoji politika yra nau
dinga tik bizniui ir turčiams, 
bet yra nuostolinga darbinin
kams ir vidutiniesiems mokes- 
•ių mokėtojams.

Administracija teisinasi, kad 
?a politika bus naudinga dar
bininkams, nes ji apsaugo jų 
perkamąją galią ir padaugins 
•laibus ir kad, nepaisant Mea
ny opozicijos, didžioji darbi-

4 GRAVE LOT

Reverence section. 
Mi. Emblem Cemetery. 

Must sell reasonable.

447-8692

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir (rengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

50% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
Jalirnis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

Beach, Florida. Sustojo Ele
nos ir Antano Bacevičių, prieš 
kiek laiko gyvenusių Cicero, 
III., motelyje Miramar. Rei
kia pasakyti, kad p. Bacevi
čiai užlaiko labai švariai mo
telį, tad visuomet lietuviams ge
riau apsistoti pas juos, juo 
labiau, kad ir kambarių kai
nos neaukštos, atostogavimas 
tęsiasi ištisus metus.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE? Į -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETR.A.S KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA I

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY • •
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

1 — ■ '■ 11 ■ ...... <
Dr. KAZYS GRINIUS

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

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00,. užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąji “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, Ill.

mą balsų, ir po to naujuosius pa
vadinimus jau priėmė St. Sei
mas.

St. Seimo pirmininkas, einąs 
Respublikos Prezidento pareigas 
A. Stulginskis piniginio viene
to Įstatymą pasirašė 1922 m. 
rugpjūčio 16 d. “Vyriausybės ži
niose” Įstatymas paskelbtas rug
sėjo 25 d. Naujieji pinigai apy
vartoje pasirodė spalio 1 d. Kei
čiami tos dienos kursu 170 ost
markių už viena litą. Bet ūki
ninkai, sumokėdami savo tar
nams metines algas, privalėjo 
mokėti už dešimt markių vieną 
litą. Kiek atsimenu, tais metais 
pusbernio alga buvo 300-400 
markių. Tai jeigu jam alga bū
tų išmokėta pinigų keitimo kur
su, tai už metų darbą būtų ga
vęs 2 ar 3 litus.

Pirmiausia apyvartoje pasi-, 
rodė 1, 5, 20 ir 50 centų vertės 
banknotėliai. Jie buvo spaus
dinami Čekoslovakijoje. Nors 
tuomet pinigų ir mažai turėda
vome, bet tie Gentiniai popieriu
kai gerokai išpūsdavo kišenes. 
O krautuvėse tu banknotėliu bu-

ninku dauguma remia Nixoną.

| I Š CH1CAGOS IR
I APYLINKIŲ

GENGSTERIU BOSAI 
IŠEIGA Į “PENSIJĄ”

Profesija, kurios 
Įšaldymas nepaliečia

Chicago. Federaliniai inves- 
tigatoriai sako, kad preziden
to Nixono algą ir kainų Įšal
dymo politika penkių Chicagos 
kriminalo sindikato bosų visiš
kai nepaliečia. Milijonai do
lerių iš sindikato gembleriavi- 
mo landynių, narkotikų, pros
titucijos ir kriminalo kontro
liuojamų biznių po senovei 
plaukia i jų seifus. Tokie po
žemio multimi lioniečiai yra 
penki ir visi jau pasiekę ar per 
viršiję pensijos amžiaus ribą:

Anthony (Big Tuna) Accar- 
do, 65 metų reziduoja River 
Foreste; ; ‘

Paul (Veiteris) Ricca, 74 me

— Mrs. Pivorunas, buvusi 
SLA centro finansų sekretorė, 
dabar gyvenanti Tampa, Flo
rida, su giminėmis atvyko va
saroti i Bacevičių motelį. Gulf 
of Mexico vanduo šiltas, šva
rus, smėlis baltas, paplūdi
mys publikos neperpildytas, 
žuvų iš vandens išmetamu nė
ra.

— Kazimieras Stukonis yra 
išrinktas Amerikos Legiono 
Dariaus — Girėno posto ko- 
mandierium. Kartu buvo iš
rinkti ir rugpjūčio 7 d. ivesdin 
ti Į pareigas šie posto pareigū
nai: Adam Paplauskas — vyr. 
vicekomandierius, Lawrence 
Graves — jaun. vicekoman
dierius, Steve Lattyak — ižd., 
Steve Gay — kapelionas, Jo
seph Kibort — kapeliono pa
vaduotojas, Vytautas Yasius — 
teisinis patarėjas, dr. Steponas 
Biežis ir dr. F. P. Le Van — gy
dytojai. Tony York — istori
kas, Baymond Mikalajūnas ir 
Paul Bagwell — koordinatoriai, 
John Girdvain ir Al Samaška

65-TA IR KEDZIE — 3 miegamų 
mūrinis. $23,500.

65-TA IR CAMPBELL — 5 miegamų 
mūrinis. S23-500.

43-ČIA IR CAMPBELL — 3 butų 
mūrinis. $27,500.

46-TA IR ROCKWELL — 4 butų 
medinis. $27,500.

45-TA IR CAMPBELL — 5 butų 
mūrinis. $39.500.

73-ČLA IR KEDZIE — 2 po 5% 
ir 3 kambarių. $54,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4307 So. KEDZIE, CHICAGO 

TEL. — 254-5551

3 STORY BRICK
2 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.

DOWNERS GROVE
BY OWNER

3 bedrooms, fireplace, built-ins,
2% oar garage.

Close to CB & Q. §29,900.. 
964-4855

ČIA DOLERIS SAUGUS
ŠVARUS dviejų butų mūras ir nau

jas garažas. Modernios virtuvės. 2 
įrengti kambariai sausam beismante. 
Atskiri gazu šildymai. Brighton Par
ko centre — $26,800.

4 BUTŲ gražus mūras ir 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High.
— $42 700

PAVELDĖTAS didelis 5% . kamba
rių mūras, moderni kabinetų virtuvė. 
Naujas gazo šildymas. Apie 40’ lotas; 
2 auto garažas. Geležinė tvora. Arti 
mūsų ofiso. — $21.000.

LIUKSUS 2 BUTU — 20 metų mū
ras. Radiant šildymas. Garažas.. Pui
ki gatvė — blokas i pietus nuo parko.
— $41.000.

SKLYPAS 30’ su garažu prie Mar
quette Parko. — $10,500.

TVIRTI DU MŪRAI greta ant pla
taus sklypo duoda po $700 pajamų 
kas mėnesį. Centralinis alyva šildyj 
mas, daug priedų, maži taksai už 
abu $47,900. Artima, patogi vieta.

KAIP NAUJAS 2 aukštų 8 butu 
mūras. S14.000 paiamu metams. Da
bar pirksite. už $76,600. _ t : y

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.

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

B R I G H T O N
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME INSURED
LOANS LgiyfljJ SAVINGS

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

vo pripokuoti kupini stalčiai. Kai 
atidarydavo stalčių, tai ir iškil
davo kupetą pinigų. 0 kai reikė
davo uždaryti, tai viena ranka 
spausdavo žemyn pinigus, o ki
ta stumdavo stalčių. Po kiek lai
ko jau atsirado ir vieno lito ver
tės bankrotų, tai nereikėjo kiše
nėse nešiotis tiek daug popieri
nių centukų.

1925 m. kovo mėn. apyvarto-

tų; rezidencija River Forest;
Fiore (Eifi) Buccieri 67 m., 

rezidencija Berwyne;
Ross Prio, 71 m., rez. Lin- 

colnwoode; f-
James (Bomberis) Catura, 

64 m., rez. Oak Lawn.
Investigatoriai sako, kad nė 

vienas jų nesiekia tokios sta
tulos. kokioje buvo laikomas 
kriminalo sindikato “karalius”

— ginklų seržantai, Louis Ha
yes — adjutantas.

— Ponia Eleonora Laukis 
vra išrinkta Amerikos legiono 
Dariaus — Girėno posto pagel 
binio Moterų vieneto preziden 
te. Taip pat yra išrinktos kitos 
vieneto pareigūnės: Stella Mi- 
sevich ir Jane Patocka — vice 
prez.. Stella Karalaitis — ižd.,

NORTHBROOK UPPER 30s
MOVE RIGHT IN!!

No chauffeuring in this “walk to 
everything” location. 3 bdrm, brick 
ranch. 1% baths; fireplace; bsmt.; 2 
car garage; wall to wall carpeting; 
dranes; appliances. Priced low for 
quick sale. Call owner. 272-3362.

7 ROOM HOUSE
Tiled ba., mod-kit. Full attic
& basement. Large yard. No 
garage. Cement patio. Sale by 
owner. All that is required 
is $1.500 378-2281

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

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

PUSTUS BUNGALOW. Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta^prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 bhtai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

0s* 11 11 —1 "I————I

SIUNTINIAI Į LIETUA'A 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelif pasirinkimas [vairiu prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
_ ■ i - ----------

je pasirodė pagal J. Zikaro pa
ruoštą modeli Anglijoje paga
mintos vario-aliuminio 1, 5, 10, 
20 ir 50 centų monetos. 1936 
m. monetas jau pradėtos gamin-

Sam Giancana, kurs 1966 me
tais pabėgęs iŠ Chicagos nuo 
teismo gyvena “savanoriu trem
tiniu” Meksikoje.

Virginia Shimkus ir Helen Ka
reiva — sekr., Frances B. Mon- 
dike — istorikė, Kathy Ojer — 
kapelione. Frances Balanda 
— seržante, Marie Galvidas ir

6 ROOM BUNGALOW 
Sink and wash tub in basement. 
House finished plasterboard.

Good location.
A bargain at §20.000.

Call BE 8-8351

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 6Pth St., Chicago, III. 6062*. — 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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

- ________ ' .

ti Lietuvoje. Pinigų kalykla bu
vo Įrengta Kaune. “Spindulio” 
drovės namų pusrūsyje. Miško 
g-vės Nr. 11. Buvo pastatytos 
dvi automatinės mašinos, kurių 
viena kaldino bronzines, o kita 
sidabrines monetas. Vario bron
zos monetų lydinys buvo suda
rytas iš trijų metalų 95% va
rio, 4% cino ir 1% cinko. Sida
bro monetos: vieno lito — 0.500, 
penkličio ir abiejų dešimtličių — 
0.750, ligatūrą (ligatūra — pa
galbiniai lydiniai) sudarė varis. 
(J. K. Karys, “Draugas”, 1966 
m. gruodžio 24 d.).

1922 m. Įvedus savąją valiu
tą, visos markės savaime išny
ko iš apyvartos, ir litas užėmė 
poziciją, kaip savo krašto ofi
ciali valiuta. Tai buvo tvirtas 
ir pastovus pinigas, ir jis toks 
išsilaikė iki pirmosios bolševikų 
okupacijos. Tik bolševikai jį nu-

į i, ———į

I TRUMPAI J

— Revoliuciniai kiutykimės 
Įvairiausių prietarų — 329 Al- 
vudo radijo paskaita ši ketvir
tadieni. rugpjūčio 26 d., 11 v. r. 
Sophie Barčus Radijo šeimos 
valandoj.

— Valė ir Kazys Palčiauskai 
gyvenantieji Cicero, III., buvo 
išvykę atostogų Į St Petersburg

■" ■ --------

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-

I tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių
site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

—r 
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SKAITYK PATS IR PARAGING

KITUS SKAITYTI

NAUJIENA*

| A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

V'* ■ i 1 ■ ....J— Z

Michigano Universitetą baigusi 24 me
tu amžiaus Susanne M. Ocobock įsto
jo j Amerikos aviaciją, gavo antrojo 
leitenanto laipsnį |r debar tikrina 
gaunamus lėktuvus San Antonio mie
ste esančioje Amerikos aviacijos ba

zėje.

Mary Radžiukinas — vėliavos 
pareigūnės ir jJanie Ojer — 
jaun. pirmininkė.

— Vytenis. T. Grybauskas ir 
John C. Kolimas. gyv. Marquet
te Parko apylinkėje gavo Loyo
la universiteto stipendijas.

— Sofijos Jonynienės litua
nistikos vadovėliai “Lietuvos 
Laukai” ir “Tėvu šalis”, ski
riami lituanistinių mokyklų 
aukštesnėms klasėms., yra tin
kamos knygos jaunimui pažin
ti savo tėvų kraštą. Jos apima 
daugeli lituanistinių dalykų, 
yra gausiai iliustruotos ir pa
trauklios skaityti bei mokytis. 
Jomis turėtu susidomėti lietu
viai, kuriems lituanistinės mo 
kyklos yra per daug toli. Gau
namos Naujienose. Kainuoja 
3 ir 3,50 dol.

K. E R I N G I $ 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi »u+o metorM, stabdiial, 

fun«-up» Ir ♦. t.
<824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-W27

DAŽAU NAMUS
IS VIDAUS nt LACRO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

6 BUTU MŪRINIS. gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos..’54 ir 
Damen apylinkėj. — $38,000.

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $89.000.

10 BUTŲ, mūras, alum, langai. Šil 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

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

2 PO 5 MCRTNIS. Nauja šilima ga
zu. aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28.900.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

SHILLER PARK
3 or 4 bedroom house. Dining room, 
1% bath, beautifully paneled family 
room. Roman brick fireplace. Elec
tric-eye garage door. Air conditioning. 
Basement, many extras. Upper 30’s 

678-0210 or 421-7996 
Immediate occupancy.

Fant (W: ana team c<xdpany

RIVERSIDE
BY OWNER

Brick 7 room, near schools, transpor
tation and shopping.

Large lot. 1% baths. Central air 
cond. A bargain at $34,900.

442-9245 -

A. T V E R A $
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBŽ5

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST «*h STREET

TeL: REpublIc 7-1941

SIUNTINIAI 1 LIITUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4OW
Chicago, III. 60631. T«L YA 7-S9M

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

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

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

z”1 ...  ' ------—------- X

TERRA
Brang*nyb^i, Laikrodžiai, Dovine* 

vi tom* progoms.
3237 WEST 63rd ST<, CHICAGO 

Telef. 434-4660
‘ ----

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Tralu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING * SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVK.

CHICAGO. ILL. 60609
THU: VI 7-3447


