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Kremlius braunasi į Viduržemio jūrą
MASKVA. — Kremliaus vadai per ateinančius kelis mėne

sius žada daug vąžinėti po pasaulį. “Tassas” paskelbė, kad pre
zidentas Podgornas greit važiuoja į šiaurės Vietnamą, o vėliau 
jis su Brežnevu lankysis Prancūzijoje. Prieš tai Brežnevas vizi
tuos Jugoslaviją, o premjeras Kosyginas važiuos į Alžirą. Pas
taroji kelionė laikoma nauju sovietų vyriausybės pabrėžimu, kad 
Viduržemio jūra yra sovietų interesų ribose. Galimas daiktas, 
Kosyginas bandys prikalbėti Alžirą, kad jis duotų sovietų karo 
laivynui bazę prie Viduržemio jūros.

Kosygino kelionė Aižiran bus 
pirmas aukšto Kremliaus parei
gūno vizitas tame krašte po 1969 
m. balandžio mėn., kada Alžirę 
šešias dienas praleido preziden
tas Podgornas.

Diplomatiniai stebėtojai gal
voja, kad tokia kelionių gausy- 
bė siekia atsverti įspūdį, padary- atvykusi Į Izraelį stato valdžiai
tą prezidentui Nixonui paskel
bus, kad jis keliaus į Kiniją. 
Sovietai yra davę Alžirui, kaip 
ir kitoms arabų valstybėms, ne
mažai ekonominės ir karinės pa
ramos. Sovietų laivai dažnai lan
ko Alžiro uostus, tačiau pasto
vių bazių jie čia neturi. Kosygi
nas bandys tokias bazes gauti. 
Be to, jis, greičiausiai, prašys 
Alžiro prezidento Boumediene, 
kad tas padėtų pagerinti sovie
tų santykius su kitomis arabų 
šalimis, kuriose komunizmui 
pastaruoju metu buvo suduoti 
keli smūgiai.

Maskvos santykiai su arabų 
valstybėmis yra gan savotiški. 
Nors arabai persekioja komu- 

atsako remti tų šalių Vyriausy
bių. Ir Alžire komunistų parti
ja yra uždrausta nuo 1962 m., 
nuo pirmų Alžiro nepriklauso
mybės dienų.. Komunistai buvo 
suvaryti į vienintelę Tautinio 
Fronto partiją, o svarbesnieji 
komunistų vadai buvo suimti. 
Sakoma, kad, belaukdama Ko
sygino, Alžiro valdžia kotnunis- 
tus iš kalėjimų paleido, tačiau 
jiems draudžiama apsigyventi 
sostinėje ar dalyvauti politinia
me gyvenime. Visa tai neveikia 
gerų Maskvos — Alžiro santy
kių, nes, matyt, Maskva Vidur
žemio jūroje siekia ne tiek ideo
loginių laimėjimų, kiek geo-po- 
litinių imperialistinių tikslų.

Planuoja pakeisti 
švedų konstituciją
STOCKHOLMAS. — Švedi

jos parlamento komitetas, ku
riam buvo s pavesta sudaryti 
naujos konstitucijos projektą, 
jau baigė savo darbą. Projek
tą dabar turės priimti dvi par
lamento sesijos, todėl naujos 
konstitucijos nelaukiama anks
čiau kaip 1976 m.

Konstitucijos projekte su
mažinamas balsuotojų amžius 
iš dabar esančio 20 metų iki 18 
m. To paties amžiaus švedai 
— 18 metų — galės kandida
tuoti ir būti išrenkami į parla
mentą. šiuo metu renkamųjų 
amžius turi būti 33 m.

Naujo konstitucija dar dau
giau apkarpo Švedijos karalių 
teises. Projekte karalius nebe
galės patarti, kurios partijos 
vadas turi sudaryti vyriausybę, 
jei kiltų vyriausybės krizė. Ta 
pareiga atiduodama parlamen
to pirmininkui. Karalius ne
beteks ir vyriausio kariuome-
nes vado titulo, panaikinamos vo dabartines teises turės ikiįplente įvyko daugiau kaip 500 hawos ar Silver upių žvejai, 
jo “sosto kalbos” parlamento mirties. lautomobilių nelaimių. praplaukiančių laivų įgulos.

Negrai izraelitai 
nelaimingi tėvynėj
JERUZALĖ. — Izraelio vy

riausybė turi nemalonumų su 
Amerikos negrų grupe, kuri

įvairius reikalavimus. Ameri
kos negrų tarpe yra apie pus
trečio milijono vadinamų izra
elitų, kurie laiko save kilu
siais iš Dvylikos Izraelio gen
čių. Jie laikosi Senojo Testa
mento nuostatų ir vadina save 
hebrajais.

Viena nedidelė tokių negrų
grupė “sugrįžo” į Izraelį ir 
valdžios buvo apgyvendinta 
naujame Dimonos mieste, 
čiau netrukus prasidėjo 
rus negrų reikalavimai ir 
testai dėl diskriminacijos,
bar Izraelyje yra apie 300 to
kių juodų hebrajų, tačiau jie j jai.

Ta- 
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nėra laimingi. Jie atsisakė 
pereiti į žydų sentikių tikėji
mą, šaky d ami, kad jiems nėr 
reikalo persikrikštyti, nes jie 
senesni izraelitai už dabarti
nius Izraelio gyventojus.

Izraelio vyriausybė naujai 
atvykstančius negrus pasitin
ka atsargiai ir teduoda jiems 
turistų vizas, neleisdama jiems 
tapti Izraelio piliečiais ir ne
duodama jokių privilegijų, 
kaip kitiems “sugrįžtantiems” 
žvdams. Tas sukelia dar dau
giau negrų — izraelitų protes
tų- ‘ .

Australai gina
ryšius su britais
SYDNĖJUS. — Australijos 

gyventojai visada turėdavo la
bai artimus ryšius su Britanija, 
tačiau paskutiniu laiku, Austra
lijon atvažiavus daugiau kitų 
šalių imigrantų, vis dažniau pa
sigirsta balsų, siūlančių .nu
traukti ryšius su britų monar
chija. įsteigiant respubliką, pa
sirenkant kita valstvbės vėliava 
ir himną.

. Specialus Gallupo ištaigos vi
suomenės apklausinėjimas 1969 
m. parodė, kad tik 25% austra
lų pritaria tokiam ryšių su “Mo
tina Britanija” nutraukimui, 
tačiau “Australija — austra
lams” sentimentai išliko gyvi. 
Praėjusią savaitę Australijoje 
buvo įsteigta žymių britų kilmės 
politikų, biznierių, kultūrininkų 
organizacija — Ąustralijos — 
Britanijos Draugija, kurios tiks
las būsiąs skatinti ir ryškinti 
abiejų tautų ryšius.

atidarymuose. Projekte sako
ma, kad karalių liečią pakeiti
mai turės įsigalėti tik keičian
tis monarchams. Todėl dabar
tinis karalius Carl Gustaf, ku
ris jau turi 88 metus, visas sa

Amerikos automobilry unijos pirmininkas Leonard Woodcock (kai
rėje) pasisakė prieš prezidento Nixono pastangas sustabdyti infliaci
ją. Tuo tarpu vežiky unijos prezidentas Frank Fitzsimmons ii anks

to pasižadėjo remti prezidentą Wixona.

Federacijos tikslas — sumuštMzraelį
KAIRAS. —-šiandien Egipto, Libijos ir Sirijos balsuotojai 

pasisakys ar jie pritaria tų trijų valstybių federacijai ar ne. Jei 
, balsuotojai pritars, Egiptas pakeis savo oficialų pavadinimą, li- 
ĮkusĮ iš 1958 metų unijos su Sirija — Jungtinė Arabų Respubli
ka”. Nors unija su Sirija iširo 1961 m. Egiptas savo pavadini
mo nepakeitė. Naują federaciją, priėmus, Egiptas pasivadins 
“Egipto Arabų Respublika”. Jei gyventojai pasisakytų už fede
raciją, rugsėjo 11 d. būtų balsavimas dėl naujos Egipto konstitu
cijos.

Prezidentas Sadatas savo kal
boje per televiziją ragino Egip
to gyventojus pritarti federaci-

Ji būsianti nauja tvirtovė, 
kurioje susijungę arabai galėtų 
atmušti sionizmo spaudimą.

užtrukti 20, 30 ar net 50 metų, 
tačiau arabų tauta to konflikto: 
nepralaimėsianti.

Egiptas turi 34 milijonus gy
ventojų. Prie jo prisijungtų Li
bija su 2 milijonais ir Sirija su 
6 mil. Ateinančiais metais į fe
deraciją įstos Sudanas, pasakė 
prezidentas Sadatas. Su Sudano 
15 milijonų nauja federacija tu
rės pusę visų arabų, kurių yva 
apie 100 milijonų.

Egipto prezidentas pasmerkė 
arabų susiskaldymą, apgailes
taudamas, kad iš arabų bendro 
fronto pasitraukė Jordanas, ku
rio kariuomenė dabar sutraukta
ne prie Izraelio, bet prie Siri
jos sienos. t

Libija, nors mažiausia iš fe
deracijos narių, yra labai tur
tingas kraštas, turįs didelius 
žibalo šaltinius. Be to, Libija 
yra gavusi iš Prancūzijos nema
žai naujų ginklų, jų tarpe nau
jausių prancūzų lėktuvų. Tuos 
lėktuvus ateityje arabų federa
cija galės panaudoti prieš Iz
raeli.

Sadatas įspėjo egiptiečius ne
sitikėti iš federacijos greitų ste
buklų, nes kelias į pergalę bū
siąs sunkus ir ilgas. Tačiau pra
džią reikia padaryti susijungiant 
į federaciją.

Sirijos prezidentas Assad irgi 
ragino savo gyventojus priimti 
federacijos projektą, nurodyda
mas, kad jungtinė arabų valsty
bė niekada nesiderės su Izraeliu 
dėl taikos, niekada neatiduos 
arabų žemių ir nepamirš pales
tiniečių arabų teisių.

CATANIA. — Sicilijos valdžia 
kreipėsi į Romos vyriausybę, 
kad uždarytų trafikui naująjį 
Sicilijos plentą. Per penkis mė
nesius nuo atidarymo tas plen
tas pasirodė pavojingiausiu ke
liu visoje Europoje. Nuo pra
eito gruodžio mėnesio tame

Suvaržys pelnus?
WASHINGTONAS. — Du 

vyriausybės ekonomistai: pre
kybos sekretorius Maurice 
Storis ir džriao sekretorius Ja
mes Hodgson, kalbėdami tele
vizijos programose pareiškė 
nuomonę. kad prezidentas 
Nixonas antruoju savo ekono
minės reformos žingsniu su
varžys korporacijų pelnus ir 
akcijų dividendus. To, kaip 
žinoma, reikalauja darbo uni
jų vadovybė, nesutikdama su 
vienašališku ialgų užšaldymu, 
paliekant bendrovių pelnus 
neužšaldytus.

Abu kalbėtojai paminėjo 
plačiai pasigirdusią preziden
to priemonių kritiką, nes tos 
priemonės palankesnės biznie
riams ir ne tokios palankios 
darbininkams ir vartotojams. 
“Antrojo prezidento žingsnio’’ 
galima būtų išvengti tik tuo at
veju, jei infliacija pasibaigtų 
ir kainos nusistovėtu.

\ * .J.

Azijos beždžionės 
Įsikūrė Floridoj

SILVER SPRINGS. — Flori
doje mokslininkai susidomėję 
stebi svečių iš Azijos — diezus 
beždžionių — prisitaikymą prie 
Floridos klimato. Prieš 40 me
tų Amerikos filmų bendrovė, 
sukdama Tarzano filmus cent
rinėje Floridoje, importavo iš 
Pietryčių Azijos beždžionių, kad 
Floridos “džiunglės” gautų au
tentišką “Afrikos džiunglių” iš
vaizdą. Baigus sukti filmus, 
rhezus beždžionės buvo išgau
dytos, tačiau trijų nepavyko su
rasti.

Dabar centrinėje Floridoje 
Ocolos Valstybiniame miške jau 
yra dvi rhezus beždžionių kolo
nijos, kuriose esą apie 50 ar net 
100 narių. Beždžionės maisto 
pasirenka miške ar aplankyda- 
mos apylinkės sodus ir daržus. 
Kartais beždžiones šeria Okla-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Komunistinė Kuba paskel
bė Amerikai per Šveicarijos 
diplomatus, kad bus uždaryti 
“Laisvės skridimai”, kuriais pa
sinaudodami iš Kubos išvažia
vo apie 250,000 kubiečių. Atei
tyje bus išleistas dar 1,000 no
rinčių išvažiuoti, o paskui — 
baigta.

♦ Pietinėse valstijose prasi
dėjo mokinių vežiojimas au
tobusais. Daugelyje vietų 
įvyko baltų ir juodų tėvų de
monstracijos. Michigane kaž 
kas susprogdino 10 mokyklos 
autobusu.

♦ Valstybės sekretorius Ro
gers Amerikos Legijono suva
žiavime Houstone gynė pre
zidento Nixono užsienio politi
ką ir jo numatytą kelionę į Ki
niją. Rogers pareiškė, kad Nix 
onas neišduos Amerikos intere
sų. Jis esąs realistas, sveikinąs 
susitarimą dėl Berlyno ir įtam
pos sumažėjimą. Galinti įvyk
dyti ir Europos Saugumo kon
ferencija, kurioje dalyvautų ir 
Amerika.

Ambasadorius Willaim Por 
ter, buvęs Pietų Korėjoje, at
vyko į Paryžių vadovauti JAV 
delegacijai derybose su š.- Viet
namu.

♦ Karinė vadovybė Saigone 
pareiškė, kad Amerikos kariuo
menės skaičius P. Vietname iki 
gruodžio 7 d. sumažės iki 
177,000.— 4—

♦ Albertos provincijoje, Ka
nadoje kurią valdė socialinio 
kredito partija jau 36 metus, 
rinkimus laimėjo konservato
riai, gaudami 43 vietas. Socia
linio kredito atstovai gavo 23 
vietas. Provincijos seimelyje 
yra 75 vietos. ■

SAN FRANCISCO. — vie
ną policijos nuovadą įžengęs 
jaunas negras ėmė šaudyti iš 
medžioklinio šautuvo. Policijos 
seržantas buvo nušautas, viena 
tarnautoja lengvai sužeista. 
Nusikaltėlis pabėgo jo gatvėje 
laukusiu automobiliu. Policijos 
viršininkas įsakė stropiau sau
goti visas San Francisco nuova
das.

Piety Vietnamo karys slepiasi aukšto
je žolėje. Kareiviai keičia sargybas 
labai atsargiai, eidami žąsele, kad 
priešas nepastebėty ir nepasikėsinty.

NAUJOS EKONOMINĖS AMERIKOS
GAIRĖS KENKSMINGOS KANADAI

WASHINGTONAS. — Baltieji Rūmai paskelbė, kad 
dentas Nixonas ateinantį pavasarį vyks į Kanadą oficialai 
zito. Jį pakvietė Kanados premjeras Trudeau, kada jis 196' 
tais lankėsi Washingtone. Charakteringa, kad kartu būvi 
skelbta ir galima Nixono kelionė į Japoniją. Abi tos valstyb 
Japonija ir Kanada — yra daugiausia paliestos naujos Ame 
vyriausybės ekonominės programos. Kanada apgailestauja 
Nixono vizitas bus tik ateinančiais metais.

Pasitarimas su.: 
Bražinskų advokatu 

šių meti] rugpiūčio 30 dieną 
New Yorke įvyko pasitarimas 
su Bražinsku bvla vedančiu 
turkų advokatu Selal Yardim- 
cy. Pasitarime dalyvavo Vliko 
pirmininkas Dr. K. .Valiūnas, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas Dr. Kazys Bobe
lis,, Laisvės Komiteto pirmi
ninkas Vaclovas Sidzikauskas 
ir lietuvių diplomatinio kor
puso atstovas gen. konsulas A. 
Simutis.

Advokatas Yardimcy refe
ravo susirinkusiems visą bylos 
eigą, svarbesnes jos detales, 
ir papasakojo, kas tuo reika
lu jau daryta, žinome, kad 
šių meti] kovo 8 dienos turkų 
teismas panaikino ankstyves
nio teismo nutarimą, pripaži
nusi Bražinskus politiniais 
tremtiniais. Bražinskai buvo 
pripažinti nepolitiniais pabė
gėliais. - ' - - - - : - -=

Adv. Yardimcy informavo, 
kad šiuo metu aukščiausias 
Turkijos teismas panaikino 
kovo 8 dienos sprendimą, pa
gal kuri Bražinskai buvo pri
pažinti nepolitiniais pabėgė
liais. Bražinskams grąžintas 
politinio pabėgėlio statusas, 
pripažintas pirmojo turkų tei- 
ėjo.

Dvieji] trijų mėnesių laiko
tarpyje bus dar paskutinis 
Bražinskų bylos nagrinėjimas, 
kuriame bus išaiškinti kiti tei
siniai Bražinskų bylos aspek
tai. Laukiamo teismo sprendi
mas turės tiksliai išaiškinti vi
sas Bražinskų ateities galimy
bes.

Adv. Yardimcy susirinku
siems pabrėžė nepaprastai di
delę svarbą gausių telegramų 
plaukimas turi atsakomingiem 
turklį valdžios atstovams Bra
žinskų reikalu. Gausūs laiškai 
ir telegramos Turkijos vyriau
sybei buvo didele parama Bra
žinskams. Manoma, kad laiš
kai ir telegramos dar gali būti 
naudingos ir paskutinį spren
dimą darant.

Dr. Bobelis Alto vardu dė
koja Amerikos lietuviams už 
parodytą entuziazmą Bražins
kų bylos metu ir už gausias te
legramas, pasiųstas atsako- 
mingoms turkų vyriausybės 
įstaigoms ir paregūnams. Al
tas stengsis ir toliau informuo
ti Amerikos lietuvius apie toli
mesnę Bražinskų bylos eigą.

Mažės aukso reikšmė
LONDONAS. — Prezidentui 

Nixonui paskelbus naujas už- 
seinio prekybos taisykles ir do
lerio gynybos užsieniuose gai
res, smarkiai pasikeitė aukso, 
kaip pagrindo valiutų sistemom
reikšmė. Doleris praeityje bū
davo padengtas auksu, o kitų 
valstybių valiutos — doleriu.

Apie 69% viso Kanados 
kių eksporto eina į Am< 
todėl Amerikos paskelbti 
muitai ant užsienio prekių s 
kiai paliečia Kanados prar 
Kanados eksportai į Am 
siekia 3 bilijonų dolerių pei 
tus. Kanada prašo, kad Ai 
ka netaikytų tų specialių n 
Kanados prekėms, nes .ai 
kraštų ekonominiai klaus 
yra glaudžiai susirišę.

Nacionalistinių pažiūrų k 
dieciai seniai kaltina Ame 
ekonominiu išnaudojimu, 
ųadoje Amerikos įmonės yr; 
vestavusios virš 33 bilijonų 
lerių. Amerikos kapitalas 
nansuoja beveik visus Kan: 
kasyklų ir naftos šaltinių 
bus ir kontroliuoja du tre 
liūs Kanados pramonės. Kž 
diečiai skundžiasi, kad Amei 
išnaudoja Kanados žemės tui 
savo pramonės plėtimo lai 
Amerikos korporacijos dič 
ar mažina Kanados pramo 
gamybą priklausomai nuo Ai 
rikos ekonominės padėties, 
atsižvelgiant Kanados intere

Kanados prašymą netaik 
10% muitų Kanados prekė 
iždo sekretorius Connaly pa 
dėjo apsvarstyti, kas laiko 
mandagiu “nė”. Tuo tarpu I 
nadoje jau dabar yra 6.3 m 
šimčiai bedarbių. Atėjus ž 
mai, didesniuose pramoi 
miestuose bedarbių skaičius j 
Ii padvigubėti. Kanados vyru 
sybė bijo, kad iki Nixono viz 
padėtis gali pablogėti, o ateini 
čiais metais turi įvykti Kanač 
parlamento rinkimai, kurie r 
matomi pavasarį ar anksty 
vasarą. Tas metas gali būti ' 
bai nepalankus dabartinia 
premjerui Trudeau. . -v

Stebėtojai sako, kad Ame: 
kos vyriausybei dabartinio K 
nados premjero nebūtų gal. 
jei -• jis rinkimus pralaimėt 
Trudeau yra padaręs * pareišl 
mų^ apie Nato organizaciją 
kitas bendras Amerikos — K 
nados gynybos organizacijas 
tie pareiškimai' Amerikos v 
riausybei nepatinka. Kanad< 
vyriausybė neseniai nutarė pi 
naikinti Bomarc priešlėktuvir 
sistemą. Amerikai yra labi 
svarbi Kanados gera valia i 
draugiškumas, tačiau . Kanadi 
dar svarbesnė Amerikos ger 
valia.

KARACHI. — Pakistane lan 
kosi Illinois senatorius kongre 
se sen. Charles Percy.

Nutraukus dolerio ir aukso ry
šį, aukso vaidmuo sumažėjo.

Ekonomistai Europoje svars
to, kokia bus aukso ateitis. Auk
so akcijos tarptautinėse biržose 
nukrito ir aukso kaina nepaki
lo, kaip buvo manyta. Nors 
1931 metais nusta tyla aukso 
vertė — 35 doleriai už unciją — 
liko nepakeista, laisvoje rinkoje 
auksas nepakilo daugiau kaip 
43 doleriai už unciją. Nežiūrint 
tos kainos, dolerio vertė rinkose 
nenukrito.
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Aldona Halukditierie

How a minusALDONA PALUKAITIENĖ

on your paycheck
Ištikimybė Tautai

can be a plus
in your future.VASARA

varžybų šventė

anksto su 
pasiprakti 
Rengėjai

Sęcftd ebfifnsing-? It isn’t, reaHy. 
When you jotu the Payroll Savings 
Han whcfri you work, an amount you 
designate wifl be set aside automati
cally from each payeEedc That’i the e* > Wminus.

That amount rifl then be invested

los viršininkas, broli 
or. Algis Gegeckas -

O'Brien

VAŽIUOSIME
ATSISVEIKINTI

LS Seserijos tiekimo skyriaus 
vedėja, “Aušros Vartų” tunto 
“kun. Gražinos” būrelio steigė
ja ir dabartinė jo vadovė, Chi
cagos Skautininkių Draugovės 
d-kės pavaduotoja ps. Aldona 
Palukaitienė su sūnumi Algiu 
dalyvavo Jubiliejinėje skautų- 
čių stovykloje Vokietijoje. Ten 
ji kurį laiką ėjo skaučių stovyk
los viršininkės pareigas, o vė-

rttomatieafly taring for yoor future, 
ri thereof they^cjfinvestments there 
are: U«S. Savings Bonds.

And, by deducting t Ettle at a time 
from each paycheck, yon don’t fed 
the pinch financially. Before you 
know it, you*! have quite a tidy sum 
flecked r«ay.

And flow there’s a bonus interest 
rate on afl U.S. Savings Bonds—for

liau sk. v. dr. Augio Gegecko 
buvo pakviesta eiti stovyklos 
gailestingosios sesers pareigas.

Vokietijoje sesė Aldona- ap
tvarkė prieš metus mirusio sa
vo tėvelio teisininko Jasinsko 
kapą, susilaukdama daug nau
dingos pagalbūs iš Vokietijoje 
gyvenančių bei amerikiečių ka
riuomenėje tarnaujančių lietu
vių ir Vokietijos lietuvaičių 
skaučių bei kun. Šarkos.

Jubiliejinę stobyklą lankyda
ma, Vyriausia Skautininke Lilė 
Milukienė sesę Aldonų Palukai- 
tienę apdovanojo ordinu už 
Nuopelnus.

Chicagos Skautininkių Dr-vė 
sesę Aldoną nuoširdžiai sveikina 
ir linki ir toliau sėkmingai dirb
ti skautybės labui.

D-kė s. B. VindašienėIš Liet. Skautų S-gos centro 
vadovybės (iš Pirmijos Jungti
nėse Amerikos Valstybėse) Vo
kietijoj Jubiliejinę Stovyklą ap
lankyti tegalėjo tik Liet. Skau
čių Seserijos Vyriausia Skauti
ninke s. Lilė Milukienė, nuve
žusi- didelę padėką organizato
riams, talkininkams, vadovams 
ir vadovėms, visiems stovyk- 
lautojams-oms ir ypač lietuvių 
darbo kuopai, paskyrusiai ne
nutrūkstamą techninę paramą.

P. Jonas

Jungtinei stovyklai vadovavo 
s. Bronius Zinkus (iš Anglijos), 
Brolijos stovyklos viršininkas
— ji b. v. v. Kęstas Eidukonis 
(Amerikos karys iš Chicagos), 
Seserijos stovyklos v-kė — ps. 
Gajutė Valterytė O’Brien (iš 
Anglijos), stovyklos gydytojas
— v. si. dr. Algis Gegeckas/ (iš 
Anglijos), gail. sesuo — ps.-Al
dona Palukaitienė (iš Chica
gos}. Iš viso ilgiau ar trumpiau 
stovyklavo per 300 esmenų, ats
tovavę devynių kraštų lietu
viams. Stovyklą globojo lietu
vių darbo kuopos majoras J. K. 
Valiūnas su savo vyrais. Sto
vykla vyko prie Schvvetzirigeno 
miesto, Friedrichsfelde miš
kuose.

kėši tvarkos. Kasmet ska u ty
čių stovyklų vadovybės krei
piasi į tėvus ir svečius prašy
damos lankymo metu nenešti į 
palapines dovanų įvairių mais
to gaminių ir saldumynų, iš
vengiant pavojingų susirgimų. 
Keikia pasidžiaugti, kad vis dau
giau lankytojų atkreipia dėme
sį į šį prašymų ir savo dovanas 
palieka stovyklos maitinimo 
skyriuose, iŠ kur jos lygiai pa
dalinamos visiems stovyklau
jantiems. Tokiu būdu šiemet 
Nerijos tunto stovyklautojos 
gardžiavosi v. s. M. Jonikienės, 
M. Kupcikevičienės, g. ps. Ir. 
Regienės, R. Dapkuvienės, p. 
Miecevičių, O. Jasulaitienės, J. 
Cijūnelienės ir vyr. si. N. Balza- 
rienės lauktuvėmis.

♦ Apsilankymas estu stovyk
loje. Liepos 28 d. iš Romuvos 
stovyklos R. Badininaitė, J. Be- 
kerytė, K. Dambaraitė, R. Ųrau- 
gelyfė, R. Dundzytė, V. Dundzy- 
tė, A. Senkevičius, G. Senkevi
čius, A. Stulgius kas, A. Kali
nauskas ir A. Mackevičius, va^ 
dovaujami v. s. T. Kufeio, SJ, 
ps. P. Reginos ir ps. P. Būtėno, 
aplankė stovyklaujančius estų 
skautus, dalyvavo jų lauže, pa
grodami lietuviškų dainų ir pa- 
daiuodami estiškai; taipgi es
tiškai juos pasveikino ps. P. 
Regina, šeimininkai buvo pa
kviesti aplankyti Romuvą. Tai 
jie ir padarė sekančią dieną.

♦ Sesės irgi entuziastiškai 
šaudė mažojo kalibro varžybose. 
Romuvos IX stovykloje jau ant
rus metus buvo pravestos mažo
jo kalibro sportinio šaudymo 
varžybos. Šiemet su dideliu en
tuziazmu įsijungė ir sesės. Var
žybose dalyvavo 5- skautų ir 
3 skaučių draugovės. Pirmą 
vietą ir pereinamąją taurę lai
mėjo 'Detroito Kęstučio d-vė, 
surinkusi 721 taška. Skaučių 
d-yių varžybose I v. laimėjo 
Detroito “Šatrijos” d-vė su 747 
t.- Joms pereinamoji taurė bus 
įteikta Detroite.

Individualiose skaučių varžy

bose I v. ir auksini ženki* lai
mėję detroitietė S. Leonavičiū
tė 137 t., n v. ir sidabrini žęnJd#
— detroitietė V. Leoųavičįūiė 
133 t., III v. ir bronzos ženklą
— torontietė B. Paliulytė tžfr t.
Skautų varžybose I v. ir auksi
nis ženklas teko defroitiežiui 
A. šiurkui 136 t., H < ir sidabro 
ž,_ hamįltoniečiui 1- Kudabai
132 t., III v. ir bronzos ž. — to- 
rontiečiui A. Mackevičiui I23L

K
Šaudymui vadovava ir jį pra

vedė daug patyrimo šioje srity
je turintis šaulių sąjungos spor
to vadovas V. Keturakis. Pirmą 
kąrtą šaudančius jis jnokė ne 
tik šaudymo, bet ir griežtos tvar
kos bei saugumo šaudykloje. 
V. Keturakis Romuvos stovykla
vietei padovanojo jau antrą šau
tuvą. Už šaudymo pravedimą ir 
dovaną nuoširdus skautiškas 
ačiū.

SKELBIMŲ LENTA JUBILIEJINĖJE STOVYKLOJE 

su bendrosios ir kasdienines derby tvarkos 
pranešimais.

s. Jaro Alkio nuotn

39 m i

ity of 5 years, 10 months (4% &ė 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to al 
Bonds issued since*June 1, 1970 
with a comparable improvt^m^r for 
ail older Bonds.

Put a little “plus” in your fotnre, 
join the Payroll Savings Plan.

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA S£TN. BALYS VOSYLIUS

Adresas: 7120 S. Rockwell St., Chicago, Ill. 60629

prie savo tėvelio teis. dr. Antano Ja
sinsko (1904—1970) kapo Vokietijoje, 
Schwetzingen© miesto kapinėse, šiy 
metu liepos 23 d. laisvą valandėlę 
nuo stovykliniu pareigu po antkapio 

šventinimo iškilmių.

Rugsėjo 26
Chicagos skaufų if skaučių 

tarpe jau tradicija virtusi skau
tiškų žaidimų varžybų- šventė 
šiais metais ruošiama rugsėjo 
26 d. 'Bučo sode,., pillow 
Springs, M. " ” »

Šia švente, kurioje kas me
tai dalyvauja risi Chicagos 
skaučių ir skautų tuntai, bai
giamas- vasaros stoVyklavimb ir 
iškylarimo sezonaš, linksmai 
praleidžiant laiką gamtoje, pa
rodant 'draugovių af laivų narių 
sugebėjimus, išvėhtė suteikia 
daūg progų' pabendrauti visiems 
Chicagos skaučių ir skautų va
dovams ir tėveliams, nes varžy
bų metu vyksta tėvelių ir rėmėjų 
gegužinė su vaišėmis ir laimė
jimais.

Visa tai yra numėtyta if šių 
metų šventei, varžybų laimėto
jams skiriant vertingas dorėnas-. 
Kaip ir ankstyvesniais metais, 
šiai šventei rengti yra gautaš 
visų hmtininkų pritarimas, kvie
čiantis visus tuntų vienetus gau
siai ir energingai dalyvauti var
žybose. 4

šiais metais įvyks tuntų tin
klinio komandų rungtynės. Visi 
tuntai kviečiami iš 
daryti rinktines ir 
kuoti.

DARBAI
♦ V. s. Ona Saulaitienė vyksta 

antrajai širdies operacijai. Ne
pailstanti skautiškosios spaudos 
žurnalistė v. $. Ona Saulaitienė 
(LSS Tarybos Pirmininko v. s. 
Antano Saulaičio žmona) šio
mis dienomis išvyksta į ligo- 
ninęNew Haven, Conn., kuf jai 
operuos trūkusią širdyje -per
tvarėlę. Panašią operaciją jai 
teko išgyventi prieš melų, 
Gydytojai šiai operacijai panau
dos plastiko pakaitalą.

Visa skautiškoji šeimyna.’ li
gonei nuoširdžiai linki gražiai 
pasveikti ir grįžti prie mielo 
kūrybinio džiaugsmo.

V. s. Petras Molis tebeke
liauja po saulės kraštus. Rug
pjūčio'2—15 Fuji kalno papėdė
je, Shizuku Perfecture, Japoni
joje, vyko 13-ji pasaulio skautų

Apie sukaktuvinės stovyklos 
prasmę yra pasisakę patys sto
vyklautojai čia pat miške lei
džiamame laikraštėlyje:

“Mes, šios stovyklos dalyviai,. 
turime didelį ir garbingą užda
vinį įrodyti savo Tautai ir, 
skautiškam pasauliui, kad mes 
esame tiek pat ištikimi ir pasi
šventę skautybės idėjai, kaip 
kad ir tie mūsų vadovai ii’ skau
tai, kurie čia Vokietijoje pasiža
dėjo būti ištikimi Dievui ir Tė
vynei. Savo laužuose prisimin
kime juos su pagarba ir šypse
na veiduose, bet svarbiausia: 
pasižadėkime^ visur ir visuomet 
būti ištikimais savo Tautai.

Būkime gerais lietuviais, mo
kykimės ir vartokime lietuvių 
kėlbą, ir tegul šiuose Vokietijos 
laukuose vėl galingai skamba 
mūsų dainos, o mūsų mintys su 
dainų aidais tegul skrendė toli 
į Lietuvos Žemę, kur mūsų bro-_ 
liai ir sesės po priespauda laukia 
laisvės, kad galėtų taip, kaip ir 
mes čia, džiaugtis ir linksmin
tis skautiškoje dvasioje”.

Stovyklą pastebėjo 
ir vokiečių spauda

Ištrauka iš “Schvvetzinger I-o- 
kalnadirichten”: Skautų sto
vykla Friedrichsfeld’o miškuo
se, Lietuvių linksmas stovykla
vimas. Dalyvauja skautai iš 9 
kraštų.

Gyvaslinga ir linksma stovyk
la šiuo metu vyksta Friedridis- 
feld’o miškuose, netoli Killxmr- 
no kareivinių, kurioje dalyvauja! 
apie 300 mergaičių l>ei berniu-j

. jairiUbrec. 32D ha jHete 5^00 
pafcpfniil minėte užgyveno 
fB.OOO iš 80 pasaulio kraštų at
vykusių ii\8,000 japonų skautų.

Šioje jamboree lietuviams 
skautams atstovavo LSB Vyr. 

į Skautininkas ė. S. Petras Molis 
Ifr sn amerikiečių skautų viene
tų atvykę $. V. Jokūbaitis su sū
numi L. Jokubiričju. Jų dėka 

| visoje eilėje pastovykHų pfrvė- 
I savo ir Lietuvos trispalvė.

Gerą stovylHarinių' apgadino 
rugpjūčio 6 if 7 d. siautęs taifū
nas su lietumi ir 75—80 m. per 
valandą vėju. Skautų nuotaika 

IpMikjO gana gera, nors daug 
į palapinių jf įrengimų buvo nu
griauta ir mirko vandenyje, o 
apie 8,000 jaunesnio amžiaus 
skautų laikinai apgyvendinti 
maldos namuose ir kituos viešo 
pobūdžio namuose mieste, kol 
bq>vo viskas iš naujo atstatyta.

Mūsų atstovams pavyko susi
pažinti su įvairių kraštų skautų 
vadovais ir televizijos bei laik
raščio korespondentais. Visiems 
jiems buvo įteiktos specialiai 
šįmn reikalui išleistas gausiai 
iliustruotas anglų kalba leidinė
lis “Lithuanian SeOutmg”, ku
ris sukėlė didelį risų susidomė
jimų.

LSB Vyr. Skautininką v. s. 
P. Motį Filipirių skautai pakvie- 
tė pas save. Vykdamas iš jam
boree į Australiją, sustoja Ma
niloje, kaip jų oficialus svečias. 
Iš ten pakeliui sustoja pas Hong 

į Kongo skautuš.-

♦ Simo Kudirkos vardu pasi
vadinusi Atlanto rajono stovyk
la' prasidėjo rugpjūčio 29 d. ir 
truks ligi rugsėjo 6. Stovykla 
vyksta 4—14 Camp, Spenčer 
Vietovėje,- Mass. Viršininkas — 
s. Mikas Su-baitis.

Pranešama, kad tėvai ir sve
čiai Stovyklą aplankyti krieči'a- 
mi tik rugsėjo 4> šeštadienį, 
arba rugsėjo 5, sekmadienį. Ne- 
yežti jokio maisto nei gėrimų; 
taip pat stovykloje nėra vietos 
nakvynei.

Rako miško laiikytofai lai-

♦ Į Worcester) suvažiuos aka- 
demikės. Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Centro Valdyba šau
kia visuotinį akademikių skau
čių draugovės suvažiarimą spa
lio 9—10. Suvažiavimas vyks 
Maironio salėje, (-52 South 
Quinsigamond Ave.), Shrews
bury, Mass. Dalyvauja visos 
ASD narės (kandidatės tikro
sios narės, filisterės).

Į tuo pat metu ten vyfefantį 
Atlanto rajono suvažiavimą - 
metinę švente yra kviečiamai ri
si ASS nariai, vyresnės skautės 
ir skautai vyčiai.

Pasitarimų tikslas — suvažia
vimo kompetencijoje esančių 
klausimų sprendimas, vienetų 
veiklos išvystymas, tarpusavio 
ryšių' suaktyvinimas. Suvažia
vimą globoja ASS Worcesterio 
skyrius.

kų, jų tarpe ir vyresniosios ge
neracijos atstovai. Stovyklau
tojai švenčia 25 melų lietuvių 
skautų Vokietijoje jubiliejų. Da
lyviai suvažiavo iš 9 kraštų.

šalia skautiško valgomojo sta
lo, prie kurio visiems pakanka
mai vietos yra, plazda dalyvau
jančių kraštų vėliavos: Švedi
jos, .JAV-bių, Kanados, Austra
lijos, Šveicarijos, Anglijos, Vo
kietijos, Prancūzijos bei Belgų.

Kitoje vietoje vėl rašoma:
Lietuvių skautų 

priėmimas rotušėje
Vakar burmistras Kurt Wai- 

bel rotušėje priėmė lietuvių 
skautų atstovus, stovyklaujan
čius Friedrichsfeld’o miškuose, 
netoli Kilbourne kareivinių. 
Burmistras Waibel pasveikino 
stovyklos vadovą Zinkų, berniu
kų ir mergaičių rajonų vadovus 
leitenantą Eidukonį ir ponią 
D‘Brien bei majorą Valiūną iš 
Tompkins Barracks, kurie jį 
pakvietė sekmadienio iškilmėse 
dalyvauti, šalia mišių iš ryto, 
po pietų bus tautiniai šokiai, 
sportinės rungtynės bei paroda. 
Schwetzingenui atsiminti sve
čiai gavo po rinkinį paveikslų 
miesto vaizdų.

PRIE KASTINIO STOVYKLINIO STALO 
Jubiliejinėje stovykloje Vokietijoje šiy mėty vasarą.

s. Jaro Alkio nuotr.

VADOVŲ GRUPĖ PASITARIMŲ METU
Jubiliejinėje stovykloje Vokietijoje. IŠ kairės: Vladas
tas — komendantas, j. b. v. v. Kęstas EMokonrs — Brolijos sfovyit- 

Ričardas Baliulis — sporte vadove^ v. sr. 
stovyklos gydytojos ir pa. G^jutė Valtėryti 
- Seserijos stovyklos viršininkė.

IŠ SCm^TZINGENO MIŠKŲ
Jubiliejinę stovyklą Vokietijoje aplankė 
Vyriausia Skautininke Life Milukienė

Liepos 17—31 Vokietijoje įvykusi sukaktuvinė stovykla bu
vo skirta prisiminti pirmiesiems lietuvių išeivių skautavimo 
žingsniams, kurie prasidėjo po 2-jo pasaulinio karo pabėgėlių tel
kiniuose įvairiose Vokietijos vietose ir kurie išlaikė Nepriklauso
mos Lietuvos skautybės tęstinumą ligi šių dienų.

t
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JUOZAS ŠLAJUSVEIKLUSIS LIETUVIŠKAS JAUNIMAS
LB-nės ir jaunimo atstovai Dainavoje nustatė gaires 

artėjančiam Jaunimo Kongresui
Stebint mūsų rinktinio jau

nimo veikios planavimą Dai
navos stovykloje, netenka abe
joti, - kad vyresniajai kartai 
pasitraukus, lietuviškoje veik 
loję nepaliks, tuštuma. Rug
pjūčio 21 ir 22 dienomis čia su
sirinkęs II Pasaulinio Lietuvių 
Jaunimo Kohgreso komitetas, 
centrinių jaunimo organizach 
jų vadovai ir Lietuvių Bend
ruomenės vyr. pareigūnai ta
rėsi kitais metais įvykstančio 
Jaunimo Kongreso reikalais, su 
planavo tai šventei programą, 
vietą ir laiką, ir rodė savo su
gebėjimus organizaciniam 
bui.

dar-

II PLJK visumos posėdį 
navoje sušaukė ruošiamo 
greso komiteto prezidiumas. 
Posėdyje dalyvavo 39 pareigū
nai. Jaunimo Kongreso ruošė
jas yra Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė, o to kongreso vyk
dytojas — jaunimo organiza
cijų sudarytas komitetas. PLB 
-nę posėdyje atstovavo pirm. 
St. Barzdukas, .vicepirm. Mil
da Lenkauskienė, dr. Vytautas 
Majauskas, švietimo tarybos 
pirm. Antanas Rinkūnas ir 
PLB Jaunimo see. — Augusti
nas Idzelis. JAV LB-nę atsto
vavo Prezidiumo pirmin. Vy

Dai- 
kon-

tautas Kamantus, Centro vald. 
vicepirm. Juozas Gaila ir Lai
ma Nainytė. Be to,’ dalyvavo 
Kanados LB Krašto valdybos 
atstovai: piun. dr. S. Čepas, 
Gediminas Breichmanas, Jū
ratė čeponkutė ir... Neima
naitė. Suvažiavusių posėdžio 
daugumą sudarė įsipareigojęs 
jaunimas, kuris per visą posė
džio eigą aktyviai reiškėsi sa
vo iniciatyva ir sumanumu.

Posėdžiams pirmininkavo II 
PLJK komiteto pirmininkas 
Romas Sakadolskis ir to paties 
komiteto prezidiumo nariai: 
Vitalija Ruibytė ir Joana Ku- 
raitė (iš Kanados). Sekreto
riavo Jūratė Jakštytė.

Po įžanginių pranešimų ir 
protokolo priėmimo, posėdžio 
dalyviai užgaišo ieškodami II 
PLJK-sui tinkamo šūkio. Dr. 
Majauskas šiam tikslui buvo 
skyręs net premiją, tačiau ne
buvo sulaukta priimtino šūkio, 
todėl posėdžiautojai pradėjo 
siūlyti vietoje. Ir tik kitos die
nos posėdyje buvo priimtas ir 
vėliau dar pataisytas toks Jau
nimo kongresui šūkis:

Jaunimo darbas ir širdis — 
Lietuvių tautos ateitis!
PLB pirm. Barzdukas paaiš

kino, kad Jaunimo kongresas

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pust 
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, Uliiwis

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intvmūs duomenvs apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautoju ir tiltu statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 nsl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos /na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašvmo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašvtojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

x Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą. J ' . ' ~

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabuma neapgauna infuristo ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

- atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą.

iby nužudymą ir dar po 99 me
tus už jo pagrobimą,

Loeb vėliau kalėjime buvo 
nužudytas, o Leopold po 33 
metų .išsiprašė iš kalėjimo ir 
išvykęs i Porto Rico ten dirbo 
sveikatos srityje, stengdama
sis savo nusikaltimą gerais 
darbais išpirkti. Kaip jo žmo
na, dabar našlė pasakė, jos 
vyras atlikęs “pilną atgailą“.

susilaukė

nuomones 
Bendruomenės 
jaunimo atsto-

ir IV Tautinių šokių šventė yra 
du lygiagrečiai renginiai, ruo
šiami tuo pačiu laiku atskirai. 
JK-so programa bus derinama 
su Tautinių šokių švente, ir 
ten, kur galima, džentelme
niškai susitariama, o kur neį
manoma, vykdoma atskirai, 
vieni kitiems nekliudant.

Dr. Algis Norvilas, JK-so Pro 
gramos paruošimo komisijos 
pirmininkas, pateikė projek
tą ruošimui Studijų dienų, Jau
nimo stovyklos ir akademinės 
programos pritaikymą kong
reso eigai. Jo projektas buvo 
gerai paruoštas ir
gyvų diskusijų ir praktiškų 
pasiūlymų. Savo 
pareiškė visi 
pareigūnai ir 
vai: dvi kanadietės Jūratė Če-
ponkutė ir Neimanaitė, L. Nai- 
nytė, J. Kisieliūtė, A. Pakalniš
kis, E. Juodvalkytė, M. Eivaitė, 
S. Mikaliukas, V. Ruibytė, Au
gustinas Idzelis, Romas Saka
dolskis ir kiti. Po Įvairių siū
lymų ir diskusijų nutarta, kad 
II PLJK-sas prasidės Chicago- 
je 1972 m. birželio 30 dieną ir 
čia tęsis iki liepos 4 dienos. De
tali programa bus skelbiama 
vėliau. Liepos 4 d. prasidės 
Studijų dienos, kurios tęsis iki 
liepos 8 d. Studijų dienoms vie 
tata dar nenustatyta. Buvo 
siūloma Notre Dame universi
tetas, tačiau Kanados atstovai 
pageidavo SD ruošti arčiau 
Kanados sienos (pav. Detroite 
ar kt), nes būtų patogiau ir 
arčiau atvažiuoti i Jaunimo 
stovyklą, kuri numatoma ruoš
ti Kanadoje.

Jaunimo kongreso stovykla 
prasideda liepos 19 d. Kanado
je, kuri tęsis, berods, 7 dienas, 
o liepos 16 dieną bus iškilmin
gas Jaunimo kongreso užbai
gimas taip pat Kanadoje, To
ronte. Stovyklos administra
vimu ir iškilmingu Kongreso 
užbaigimu Kanadoje sutiko rū
pintis (su rezervacija) kana- 
diškiai.

Be to, laike Jaunimo kong
reso bus ruošiarAos platesnio 
masto parodos ;(net 7-nios). 
Jos prasidės birželio 24 d. ir 
tęsis iki liepos 24 dienos Jau
nimo centre, Chicagoje. Paro
das tvarkys Dalia Lukošiūnai- 
tė.

II PLJK komiteto pirm. R. 
Sakadolskis posėdžio daly
viams pateikė net 9 pusi, at
spausdintą savo pranešimą, ku
riame apžvelgė šiais metais at
liktus ir ateičiai užplanuotus 
darbus. Nuo rugsėjo 1 d. 'ko
mitetas Jaunimo kongreso in-

Jau išėjo seniai laukta
• Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

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

1739 S. Halsted St., Chicago, 11L 60608

Ar Nathan Leopoldas išpirko savo kaltę?
Mirė “tobuliausio nusikaltimo” autorius

Porto Rico ligoninėje mirė 
nuo širdies atakos 66 metu am
žiaus, kurio 33 metus praleido 
kalėjime, buvęs čikagiškis 
Nathan Leopold, kurs su savo 
draugu Richardu Loeb 1924 
metais nukankino ir nužudė 
14-metį berniuką Bobby Frank. 
Byla anuomet nuaidėjo visa
me pasaulyje, parodydama 
kaip gali moraliai išsigimti 
jaunuomenė, kuomet perdaug 
lepinama.

Nathan 
19 metų 
Chicagos 
ras Loeb
to studentas 18*metų, abudu la
bai turtingų tėvų vaikai.' Jiedu 
susitarė patirti “tikrą šiurpu
lį” (thrill) ir padaryti- “tobu
liausią (nusikaltimą” (perfect 
crime) , kurio niekas negalėtų 
susekti. *

Nusipirkę, kaltą, virvę ir bon 
ką druskos rūgšties jiedu iš

Leopold tada buvo 
amžiaus, jau baigęs 
universitetą, jo sėb- 
to paties universite-

formacijai Jaunimo centre ati
daro informacijos būstinę, 
kuri pradžioje veiks nuo 6 iki 
10 vai. vakaro, o kitų metų 
pradžioje pradės veikti ilges
nes valandas. Technikine JK 
prezidiumo sekretore sutiko 
būti Nijolė Stakauskienė, kuri 
taip pat pagelbės inform, būs
tinės suorganizavime.

PLB-nė yra sudariusi Finan
sinio vajaus komitetą, kuris 
rūpinsis lėšų telkimu, šiam 
komitetui sutiko vadovauti pa
tyręs finansininkas dr. Juozas 
Kazickas. Tikėtina, kad visuo
menė supras ir įvertins lietu
viško jaunimo kilnius užmo
jus ir jų pastangas parems au-

važiavo aukos ieškoti ir sutikę 
kaimyno multimilijonieriaus 
Jerome Frank vaiką Bobby pa
sikvietė jį į savo automobili, 
tuo kaltu jį užmušė, prie gele
žinkelio bėgių ir 118 gatvės iš
rengę numetė ir veidą rūgšti
mi nudegino kad niekas nebe
galėtų atpažinti. Grįžę jiedu 
parašė Franko tėvams laišką, 
pranešdami, kad Bobby yra 
pagrobtas ir gali būti išpirktas 
už $10,000.

“Tobulasis” nusikaltimas la
bai greit pasirodė buvęs visiš
kai netobulas, kai sekančią 
dieną darbininkas, eidamas Į 
darbą, rado Bobby lavoną ir 
šalia jo pamestus akinius. Il
gai netruko nustatyti, kad aki
nai priklausė Loebui. Abudu 
žudikai buvo suimti ir prasi
dėjo ilgas sensacingas teismas, 
kuriame piktadarius gynė gar
susis tų laikų advokatas Cla
rence Darrow, pagarsėjęs ko
votojas prieš mirties bausmę.

Savo 12 valandų trukusioje 
kalboje Darrow pasakė jury 
teisėjams: “Jūs galite pastaty
ti juos ant ešafoto ir juos pa
karti, tačiau tatai bus begali
niai žiauresnė žmogžudystė, 
paišant ar pateisinama ar ne
pateisinama, negu bet koks 
aktas kurį šie berniukai pada
rė ar gali padalyti”.

Piktadariai buvo nuteisti vi
sam amžiui kalėjimo už Bob

Motinos inkstas vaikui
Peter -Bent Brigham ligoni

nėje 80 metų amžiaus moteris 
Bostone paaukojo vieną inkstą 
savo 39 metų amžiaus sūnui 
Edwin Finlay. Motina Eilei 
Finlay jaučiasi patenkinimai, 
o jos inkstas sūnaus kūne po 
operacijos tuojau pradėjo nor
maliai funkcijonuoti. Opera
ciją atlikęs daktaras Allen 
Bennett sako, kad nepastebėti 
ženklų, kad Edwjno kūnas 
motinos inkstą atmestų.

Mokyklos stengiasi 
išlysti iš skolų

Chicagos švietimo taryba 9 
balsais prieš 1 nutarė ateinantį 
gruodžio mėnesį dvylikai die
nų uždaryti miesto mokyklas 
— siekiant sumažinti 26 milijo
nų dolerių deficitą . šių metų 
biudžete. Numatoma ateinan
čių 1972 metų $75 milijonų de
ficitui sumažinti projektuo
jama visų mokyklų tarnautojų 
algas Įšaldyti per ištisus 1972 
metus nuo sausio iki gruodžio 
mėnesio.
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Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų siekį —

- 1 Vėl gyvenki mumyse. 
Giesmėje skambėki.

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

lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdu ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svaioia, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas romios leidinių:
1. J. Augustaityte - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato. 157 psL $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl.

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

ViTTvc r»cl CO ATI

5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl SI.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 nsl, $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0,75

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psl. $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $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. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psl., $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl $2.50.
21. Alfonsas Tvruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė 180 psl $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. ‘ Mitologijos posmai, 

55 psl. $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTJUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir sausybe dainų. 80 nsl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.,
Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti Į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekĮ ar piniginį orderį.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St., Chicago, HL 60608

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Finansinio kontrolieriaus pa 
reigas prisiėmė tos srities spe
cialistas Saulius Mikaliukas.

M. Lenkauskienė, II PLJK 
Atstovų komisijos pirmininkė 
pateikė numatomą skaičių jau 
nimo atstovų, kurie kongrese 
dalyvaus su balsavimo teise. 
Iš visų laisvųjų kraštų numa
tyta 250 atstovų. Nebuvo užsi
minta apie atstovų kvietimą 
ar dalyvavimą iš pavergtos 
Lietuvos. Atstovų esą jau pa
sižadėję atvykti iš 18 valsty
bių.. Pageidaujamas atstovų 
amžius — 18-30 metu. Visu 
kongreso dalyvių skaičius, spė
jama, sieks virš 500. Rinktieji 
atstovai turės vartoti lietuvių 
kalbą, nes oficialioji kongre
so kalba bus lietuviu kalba. 
Atstovų rinkimai įvair. kraš
tuose turi būti Įvykdyti iki 1972 
m. vasario 16 d.

Per dviejų dienų posėdžių 
eiga Dainavoje buvo suplanuo
ta daug Jaunimo kongreso dar
bų. Nei jaunimas, nei vyres
nieji čia nekėlė aštrių diskusi
jų. Visus iškeltus pasiūlymus 
ir sumanymus diskutavo ra
miai, o kai susidarė skirtingu 
nuomonių, jos lengvai buvo iš
sprendžiamos balsavimu. Jei 
tokioje pat lietuviškoje darno
je praeis ir Jaunimo kongre
sas, tai reiktų didžiuotis mūsų 
jaunaisiais akademikais ir vi
sokeriopai jų pastangas remti.

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL]
...... ....... ...................    — * •— - - - -- ■ - ........ ' ....J

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
— ———————————
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Sunku pasakyti, kuria link
me pasisuktų šiandien Lietu
vos .istorijos ratas aną Min. 
Škirpos siūlymą priėmus? Pir
mas ir neabejotinas tokio 
sprendimo efektas anomis rug 
sėjo dienomis būtų Lietuvos 
paskaitymas anglų — prancū
zų priešų pusėje. Girdėjau, 
kad anglų Charge ^’Affaires 
Kaune Preston šiam eventua
lumui buvo pasiruošęs ir turė
jo parengęs mums karą skel
biančią notą... Į tą klausimą 
šiandien -galėtų konkrečiai at
sakyti p. Turauskas. Neabejo
tina, kad anomis dienomis po
litikos. departamento direkto
riui teko ne vieną kartą ta te-

tuvą sau rezervuoti. Tuo rei- ^reikia lygiagreta lošti kitas 
kalu von Ribbentropas buvo 
net pulk. Škirpą į Dancigą iš-

ma kalbėti su alijantų diplo
matais Kaune. Pravartu pa
stebėki, kad anomis pirmosios 
rugsėjo pusės dienomis (rusai 
peržengė lenkų sieną rugsėjo 
17 d.) apie galimą sovietų pa
sirodymą Lietuvoje dargi ir 
kalbos nebuvo. Toksai eventu
alumas anuo metu Lietuvoje 
tikrai niekam nesisapnavo. 'To
kios perspektyvos ženklai pra
dėjo aiškėti tik von Ribbentro- 
pui antrą kartą Į Maskvą su- 
laksčius. Atrodo, kad per tą 
antrąjį pasimatymą ir buvo ga 
lutinai sutartas sferų pasidali
nimas. Turėta įspūdžio, kad 
Lietuvą vokiečiai rusams- už
leido ne su visai lengva širdi
mi. Iš vokičių pusės, atrodo, 
būta net rimtų mėginimų LieReikia rašyti laiškus

Jau ne vieną .kartą rašėme-ir kalbėjome, kad Ameri
kos lietuviams reikia rašyti straipsnius ir laiškus laisvo
je ir galingoje Amerikos spaudoje? Šiandien šis klausi
mas, darosi svarbesnis, nes kyla reikalas tiksliau ir teisin
giau informuoti Amerikos gyventojus. Krašto gyvento
jų dauguma yra priešinga prievartos veiksmams. Ji smer
kia kitų valstybių prievartos veiksmus prieš paskirus in
dividus ir visas tautas. Ji smerkia Sovietų Sąjungos prie
vartos veiksmus prieš Lietuvos valstybę ir lietuvių tautą.

Anksčiausiai laiškų rašymu susirūpino Amerikos 
Vyčiai. Dauguirias j ųbuvo-čia gimęlie tuviai. Būdami ge
ri patriotai ir mokėdami anglų kalbą, jie pradėjo raši
nėti straipsnius ir laiškus amerikiečių spaudoje. Laisvos 
ir galingos spaudos Įtaką jie laiku suprato ir nutarė or
ganizuotai rašyti laiškus didesniems Amerikos dienraš
čiams. Jie jau prieš trejetą dešimčių metų sudarė spe
cialų organą kuris vadinosi ir dabar tebesivadina Lietu
vos Reikalų Komisija. ’Komisijon visuomet išrinkdavo 
rašyti mokančius ir Lietuvos reikalus suprantančius jau
nuolius, kurie paruošdavo -tikslios ir naudingos infor
macijos.

Visi žinome, kad nenuilstamas laiškų rašytojas yra 
Lietuvos generalinis konsulas, Dr. Petras Daužvardis. 
Jis nepraleisdavo nei vienos progos pataisyti, patikslin
ti, paaiškinti neapdairaus redaktoriaus, sukto kores
pondento ar Lietuvos okupanto prakištos melagingos ži
nios Į Amerikos spaudą. Dr. Daužvardis visuomet buvo 
trumpas, tikslus dr aiškus. Jo laiškus Chicagos dienraš
čiai visuomet mielai Įdėdavo. Lietuviai džiaugėsi beskai
tydami jo gražia anglų kalba rašytus laiškus redakci
joms ar net žinių agentūroms.

Savo laiku Amerikos Lietuvių Taryba .turėjo gerai 
suorganizuotą laiškų rašymo sistemą. Svarbesniais klau
simais dar ir dabar pataria skyriams rašyti laiškus sena
toriams ir spaudai, kurie visuomet lietuvių bylos reikalui 
buvo naudingi. -Laiškų rašymo imasi ir Bendruomenės 
propagandistai. Tiktai jie visą reikalą organizuoja ben
druomeniškai. Jiems .svarbu .ne padaryti, bet pasigirti. 
Algimantas Gečas, naujai išrinktas Bendruomenės vice
pirmininkas “visuomeniniams reikalams”^ -šiuo reikalu 
rugpjūčio 4 dieną išsiuntinėjo aplinkraštį, kuriame pasi
gyrė, kad Bendruomenė “pasiskolino” šios garbingos 
organizacijos naudojamą .Lietuvos Reikalų Komisijos

tu). Von Massov’o lydimas, 
pulk. Škirpa faktinai ten nu
skrido. Rimtai' buvo svarsto
mas min. Urbšio išsikvieti- 
mas...

Paskutinę minutę kas tai 
trūko, pasikeitė. Atrodo, Lie
tuvos punktas buvo Maskvos Į 
conditio sine qua non pastaty
tas. Min. Škirpos žodžiais, vi
są reikalą pagadino pats Urb- 
šys: esą, pareikalavo, iš anks
to, suformuluoti kalbamo pa
simatymo dienotvarkės punk
tus. žodžiu, Lietuvos Įtraukia 
mas į tą ar kitą įtakų sferą 
tuo metu buvo mestas Į didžių
jų svarstyklių balansą. Mask
voje buvo prieita kompromi
so: Lietuva liko padalinta. 
Vokiečiai sau' rezervavo nedi
delį plotelį iki šakių — Mari
jampolės — Simno. Apie tai 
sužinojo Maskvoje nustebęs 
min. Urbšys. Tučtuojau pave
dė pulk. Škirpai intęrvenuoti. 
Vokiečiai daug istorijų čia ne
kėlė: čia pat nuo tos teisės at- 
sisąkė. Kaip kurjozą pastebė
siu, kad kai kas iš toliau nu
matančių asmenų Lietuvoje 
buvo jau įsigiję toje zonoje ir: 
vienkiemėlius...

Su atsiradimu sovietų įgulų 
Lietuvoje, prasidėjo paskuti
nis nepriklausomos Lietuvos 
egzistencijos ruožtas. .Maskva 
tik laukė tajų patogios .progos...* 
Iki vokiečiai' užsiangažuos Va
karuose. Mat, dėl .rusiškos 
okupacijos “manu militari” 
Maskvoje, atrodo, kalbėta ne- 
vo. JBiržėlio 15 okupacija ir vo
kiečiams buvo tam tikra staig
mena. šis mano tvirtinimas 
yra pagrjstas autentiškais įspū
džiais iš labai dažnų j>er 1940 
m. gegužės — birželio mėne
sius mano pasikalbėjimų su 
vokiečių štabiniais. šiaip ar 
taip, man buvo aišku, kad ga-; 
lutinas Lietuvos pavergimas 
fyra tik laiko klausimas. Lie
tuva, tuo metu, be rezervų 
džiūgavo dėl atgauto Vilniaus; 
Pabalčio okupacijoje SSSR bu
vo užinteresuata pirmučiausia 
strateginiai. Ir tai dviem va
riantais: tiek .puolamuoju^ 
tiek ginamuoju.

vardą, prijungdamas jo pradžioje LB inicialus. Ar Ben
druomenės vadovybė susitarė su Lietuvos Vyčiais ar ji 
gavo leidimą naudoti Lietuvos Vyčių komisijos vardą, 
šiandien sunku nustatyti. Teko teirautis Chicagoje. Nei 
vienas atsakomingas Lietuvos Vyčių organizacijos -narys 
net negirdėjo, kad Bendruomenės vadovybė būtų prašiu
si leisti jai prikabinti “LB” raides gerą vardą turinčios 
Vyčių Lietuvos Reikalų Komisijos priešakiu. Kitų dir-? 
bamą darbą pasisavinti labai lengva, bet šitokiu ;pasi- 
garsinimu vyčių daugumos į Bendruomenę neįrašysi.

Visai kitaip pasielgė muzikas Bruno Markaitis. Jis 
parašė nepaprastai Įdomų laišką Chicago Tribune dien-: 
raščiui, kuris buvo atspausdintas praeito sekmadienio, 
rugp. .29 dienos, priede “Perspective”, pirmame pusla-; 
pyje. -Kun. Markaičio įžanginis vadinasi“ A resurgence- 
of Ethnic Pride”, kuriame jis kelia ne tiktai .lietuviams j 
bet ir kitų tautų amerikiečiams daromą .skriaudą. Savo4 
rašinį jis paįvairino keliais Amerikos gyvenimo pavyz
džiais, nevyniodamas į bovelną net ir tikybininkų tarpe' 
esančios tendencijos skriausti mažesnes tautas Ameri
koje. Jis turėjo drąsos taip atpasakoti šitokią garsaus 
katalikų dvasiškio -pažiūrą kitataučių atžvilgiu: »

“Pasakojama, kad. miręs Bostono .kardinolas
Cushing vieną dieną sakė kalbą Airijos Sūnums. Vie
nas italų kilmės Amerikos kunigas .užrekprdavo visą 
kardinolo kalbą ir , mintinai ją išmoko, tiktai vietoj 
žodžio “airis”, jis įdėjo žodį “italas”. Vėliau jis pa
sakė kalbą italų kilmės amerikiečių šventėje, 'kurioje 
garbės svečiu buvo kardinolas Cushing;- Kardinolas 
pasveikino kunigą už gerą jo kalbą. 0.dar vėliau pri
dėjo “Bet aš taip dažnai neminėčiau žodžio “italas”., 
(Chicago Tribune, Perspective, 1971 m. J3igp. 29 d.,

\: lpsl.). • * • • • - v • • • )
Esame tikri, kad kun. Markaitis galėtų vieną kitą 

anekdotą pasakyti ne tik ąpie a. ,a. Bostono Lardinolą,. 
bet ir apie kitus airių kilmės kardinolus, kurie .kitokiais 
būdais stengiasi užgniaužti tikinčiųjų-teises ir .-nori, <kad 
net mirusieji būtų airiškai laidojami. Kun. Markaičio 
laiškas galingam Chicagos dienraščiui lietuviams yra 
naudingas. Jeigu tokių laiškų Amerikos^ dienraščiuose^YnUk^iTsr^Leda^^ Ji^i- 
pasirodytų daugiau, tai lietuviams daromos .skriaudos, 
būtų žymiai mažesnės. ' . .. ..

Nepriklausomybė nėra do-; 
vana. Ji reikia iškovoti. H918 
— 4919 metais mes ją gavome 
per pasiryžimą -ir aukas. Alė-, 
jo laikas rūpintis jos išsaugo
jimu. -Kaunas .tikėjosi ją .išsau
goti liekant neutraliu. Škirpa 
manė galėsiąs ją išsaugoti -ei-

■be rezervų tikėjo Vokietijos 
galutine pergale. Man. atrodė

jalt, k^u matėsi su jnumb (lie
tuviais, latviais, -estais). Skor
niakov, pąprąstai, būdavo la
bai -atviras. Dažnai -nukalbė
davo .ir pusėtinai slaptų daly- 

iki patukų. Keliais atvejais, tarp kit-

arklys {palaikant su Vvkietrja\ 
galimai geresnius “non belli- 
gerant santykius). Vokiečių ga-’ 
lutina pergalė man atrodė abe-. 
jotina. Tame ir buvo 
galo mano su Škirpa pągrindi^ 
nis nuomonių skirtumas. Ka
riškai rištis su vokiečiais lai-' 
kiau Lietuvos ateičiai pavojin-i 
ga. Ieškant analogijos, turėjau' 
galvoje 1914 metų^ Suomiją, ,pa-‘ 
galiau ir .Lenkiją. Būdama tu
su imperijos sąstate, Suomija 
nuo pat karo pradžios iš sava
norių suformavo vieną Jaeger 
batalioną, kursai per visą ka-. Analoginį .Įspūdį turėjo ir kiti 
rą narsiai kovėsi vokiečių pu-j 
sėje. Lenkai turėjo .Dowbor —• 
Musnichį, turėjo ir Pilsudskį* 
Man atrodė .panašios taktikos 
reikėjo griebtis' ir 
1939 metų Lapkričio -mėnesį ta 
tema rašiau ir kalbėjau štabe 
Kaune. Buvau siūlęs nusista
tyti ir neatidėliojant-duoti slap
tą palaimą formuoti lietuvišką' 
pulką (Klaipėdos pulką) —Pran 
cūzijoje iš Europos ir Ameri
kos lietuvių savanorių. VaP 
džios reabilitacijai dalyką bu
vo galima viešai pasmerkti/ 
Prisimenu, ’buvau -sakęs ‘Ali
jantų ^pergalei Išmušus, visi 
skubės į savo gimtąsias vietas,- 
ir lenkai ir čekai, nebus ten
tik mūsų”. Šis mano siūlymas,7 'liejant pradėt 'tam eventualu- 
atrodo, rimtai svarstytas ne2 
buvo. Neutralumo idėja buvo 
nustelbusi viską. Ilgainiui są
voka “neutralus” virto “‘ne

Iko, prasitarė esą mūsų kariš- 
■ kiams yra rezervuotos vietos 
■..net ir Maskvos karo takademi- 
‘joje. .Iš viso, vokiečiai itaijiu- 

vo “jie”, jie gi su mumis, lat
viais, estais — “mes”. .Psicho
loginiai -imant, rusų galvose
noje, nuo įgulų įvedimo mo
mento, Pabaltis jau buvo vi
siškai įkorperuotas j SSSR...

Pabalčio karo attaches: -Pulk.
Plensners ir pulk. Jakobsen.

1939 metą lapkričio mėne
syje mano įspūdis buvo galuti-

Lietuvai, nai susidaręs.: .visiška Pabalčio
okupacija yra tik laiko, pir,mos 
progos klausimas. tTa prasme

- Kaunui .keliais atvejais,- 1939 
metų rudenį ir 1939 - 1940 m. 
žiemą 3r pranešinėjau -(nuo
rašas Užsien. reik, politikos de
partamento direktoriui). Ma- ; 
ža to: kurią tai lapkričio.dieną 
(datos nebepamenu) duo rei
kalu buvau specialiai atvykęs 
■irų Kauną, Tiek kariuomenės 
štabo, tiek užsienio. reikalų l 
ministerijos atsakingiems pa
reigūnams patariau neatidė- )

mui ruoštis. ^Konkrečiai siū
liau:

a) ruoštis išskirti nepriklau
somos Lieituvos aparatą užsie-

veiklus”. Kaunas .pradėjo .ša-, jtyje .buveinė JJ. .S. A., Anglija 
ir .t. t.), taip pat ruošti evalęu- , 
acijos planą (pinigai, doku- > 
mental);

b) komunistinio keršto ženk
le -esantiems piliečiams, pa- į 
vojaus valandai .išmušus, duo- f 
ti galimybės išvažiuoti į užsie- ) 
nį (juos aprūpinti .pasais, vi- - 
zomis, pinigais, eventualiai 
vietomis) ir t. t.

c) ruoštis prie ateities suki
limo, bei -prie -partizaninių | 
veiksmų. Tuo tikslu 4iehtvius t 
patriotus (pirmiausia "karius ?ir 
Šaulių Sąjungos narius), jau 
dabar, ,ąprūpinti -individiniais | 
.pėstininkii ginklais. Mano ma
nymu tie -ginklai -turėjo būti 
parūpinti—^riid^aviHao rfValdy- | 
bos .ir įpakuoti ą dėžes taip, kad 
galėtų būti užkasti.

.Kariuomenės štabe visą rei-| 
kala išdėsčiau Krašto apsau- 

,gos ministeriui gen. Musteikiui, 
{Kariuomenės Vadui gen. Raš

tikiui ir Štabo viršnririkui gen. 
Pundzevičiui (dalyvaujant 2- 
jo -skyriaus ^viršininkui įpulk.' 
-Dulksniui).

.(Bus jdaugiaų)

lintis betkokios, apskritai, ini
ciatyvos. Taip nelauktai ir vi
sai nepasiruošę. priėjome .'bir
želio 15... ;

Sovietų Įguloms Pakaityje 
įsisteigus, pradėjau -Kauną 
klibinti ruoštis 'blogiausiam. '

IV. LIETUVA PUSIAU 
OKUPACINĖJE BŪKLĖJE
Su Maskva “draugiškumo” 

saitams sustiprėjus, logika, ir 
visi užsienyje esantieji parei
gūnai buvo skatinami jeusjt 
diplomatams rodyti prielanku
mo, kur galint ir kiek -galini? 
pabrėžiant savo .lojalumą. Man 
asmeniškai Berlyne tekdavo* 
dažnai susitikinėti su nesena? 
Į Vokietiją iš SSSR atvykusiais 
kariškiais: -gen. .Purkajev ir, 
pulk. Skorniakov .-'(senoji ka
riškių grupė buvo -.atšaukta)^ 
(Pulk. -Gerasimov). -Purkajev 
neužilgo buvo grąžintas atgal. 
Karo ir oro attache .pareigas, 
ilgesniam laikui -perėmė tpul- 
kininkas Skorniakov (jo padė
jėjas majoras Bažanov). Aps
kritai imant, -rusų kariškiams 
Berlyne labiausiai rūpėjo in
formacija ąpie vokiečių Wehr-, 
machią. Pab&Ičiu jie -mažai 
tesidomėjo. Net dr tais atve-

SKAITYK ■BXUJTENA'S*

FELIKSAS MOTUZAS

DARBAI IR ŽMONĖS
GIMTINĖS PASTOGĖJE i f

5
Choro painokas pradėjome tik rugsėjo 

mėnesį miesto mokyklos patalpose, lie-t 
tuvių kollonijoj, prie Okland gatvės. Vie
ta nejauki — vakarais visa mokykla tam-1 
si, tik vienam kambary, kur mes mokino
mės, buvo šviesu. Todėl susiradom vieno 
lenko saliūno užpakaly svetainiukę, už 
kurią irgi nereikalavo mokesčio, tik kar
tais užeidavom alučio išgert. Na, žinoma, 
kartais ir daininkėms “užfundydavom”. 
Nuotaika pasidarė malonesnė.

Vaidinimo “Gudri našlė” repeticijas 
pradėjome jau liepos mėnesį, nes sekantį 
rudenį buvo numatyta parengimas. Vai
dinimas įvyko spalio mėnesio pabaigoje, 
Aurora saiiukėje, «kuri talpindavo per po- 
tq šimtų žmonių. Pagal bendrą svečių opi-, 
niją, viskas įpraėjo gerai. Vaidinimas ge- . 
ras, balius -taipgi buvo geras ir ilinksmas. 
Svečiai buvo .patenkinti, o .rengėjai -dar' 
daugiau. Nusisekus su pirmuoju parengi
mu, ūpas pas visus pakilo ir pradėjom 
rengtis koncertui, kuris :buvo numatytas 
sausio mėnesį, 4916 metais, bet jau Dom; 
-Polski lenkų -didžiojoj salėj. Choras iki 
koncerto buvo išmokęs vos ketvertą daine
lių. Rengimo komisija, kuri susidėjo iš 
Onos Karaliūtės, Prano Račkausko ir E. 
Motuzo, .programos .papildymui pasikvietė,

Vokiečių Vyrų Chorą ir Kroatų mišrų cho
rą. Koncerto pelną, kurio tikėta turėti, 
paskyrė Vilniaus Centraliniam Komitetui, 
šelpimui nuo karo nukentėjusių lietuvių, 
-šiam gražiam tikslui pritarė ir šv. Jurgio 
parapijos klebonas Skirpka. Iš sakyklos 
paragino parapijonus koncerte dalyvauti. 
Tokiu būdu užpildėme Dom Polski salę. 
iPelno liko virš porus šimtų, kuriuos pa- 
siuntėm virš minėtam komitetui. Tai bu
vo pirmas Detroite lietuvių toks gigantiš
kas užsimojimas. Gerai nusisekęs kėlė 
Dailės Draugijos narių entuziazmą. Tuo 
metu Lietuvą dar tebenaikino pirmasis 
pasaulinis karas, todėl vėl nutarėm ruoštis 
kitam tokiam parengimui karo nukentėju
siu naudai. Nutarėm suvaidinti Puidos 
dramą “Gairės”. Vaidinimas taipgi įvyko 
Dom Polski salėje irgi su gerom .pasek
mėm. Tarpais turėdavom mažesnių meno 
bei pasilinksminimo vakarėlių ir parengi
mų.

Vis daugiau ir daugiau atvykstant lie
tuvių, 'Dailės Draugijos narių skaičius ir
gi didėjo. Didėjo ir draugijos iždas. Kito
se draugijose pradėjo kilti pavydas, kad 
Dailės Mylėtojų draugijai gerai sekasi. 
Ypatingai toks pavydas pradėjo reikštis 
socialistų tarpe, jau tuosyk komunistais 
virtusių. Jie jau pradėjo planuoti DMD. 
sugriovimą. Pradėjo. įsirašyti į narius ir 
įpiršo mums nihilistišką veikalą. “Nihilis
tai” -ir Rusijos caro nužudymas. Vaidini
mas irgi įvyko Dom Polki salėje. Iš finan
siško žvilgsnio buvo sėkmingas, bet tokiu 
rusišku vaidinmu lietuviai nesidomėjo.

Po to (komunistuojantieji pradėjo ateiti .i 
DMD susirinkami^ su ^pasiūlymais viso
kiems tikslams aukoti aš -draugijos iždo,. 
Matėsi, kad -yra noras rdraugijps iždą su- r 
naikinti.

Vietoje meninio darbo prasidėjo kivir-' 
čai ir peštynės. Jausdami, ikadttos drau
gijos negalės ružvaldyti, -komunistai sutvė
rė Aide chorą, -išviliodami -dalį narių iš. 
DMD clioro. ‘" Kita priežastis DMD choro 
žlugimui buvo -ta, kad (veiklesnieji nariai 
bedainuodami (įsimylėdavo «ir su choro 
daininkėmis'apsivesdavo. Vedę jau nebe
galėdavo tiek laiko skirti visuomeniniams 
reikalams, nes buvo_žmona, vaikai, namai 
ir kiti-rūpesčiai. Toddl.pirmojo Choro veik
la nutrūko.

Pirmųjų Detroite subuvimų'bei iparen- 
gimų, ypatingai Dailės Mylėtojų (Draugijos 
parengimų trūksta datų, uvo ir 4ais laikais 
plakatai ir programos ■Spausdinama. Aš 
tokių programų bent \po vieną -pasidėda
vau į archyvą, bet 1939 m. JLietuvoje Vals
tybės Teatras pradėjo fririkti ’lietuviško te
atro istorijai medžiagą ūr prašomas art. 
Stasio Pilkos, aš iš/savo -rinkinio viską 
nusiunčiau. Už tuos arkinius gavau padė
kos laišką.

A.. G.
P. F. Motuzas, Detroit, J. A. .V..

* T į . * \ \
Šiuo turime garbės nrancsli, 'kad Tams

tos maloniai padovanotas -VakUybės Teat
ro Muziejui rinkinys iš 13 programų, vie
no plakato, vieno monologo ;ir svieno nu
merio žurnalo “Jaunoji Lietuva” yra gau

tas š.jn. balandžio mėn. 13-d. dr-yra -Įrašy-< 
tas Į .Muziejaus knygas, kaipo Tamstos- 
vertinga auka. w

Valstybės Teatro Muziejus, ypač bran
gindamas Tamstos prisidėjimą prie Muzie-, 
jaus eksponatų padidinimo, bus giliai dė- * 
kingas ir už tolimesnį bendradarbiavimą’ 
bei Skatinimą Amerikos lietuvių .tarpe su. 
Teatro Muziejumi bendradarbiavimo min-. 
'ties.

Mūsų lietuvių teatro būsimiems ištari-• 
kams toji medžiaga busilabai reikalinga ir 
reikėtų tikėtis, kad nuoširdžių pasiryžėlių 
.pasišventimu jinai, kol dar nėra vėlu, bus' 
surinkta. j

Valstybės Teatro Muziejus arti bendra
darbiauja sir Vytauto Didž. 'Universitetu’ 
Kaune ir Vytauto Didž. Kultūros Muziejų-: 
mi ir medžiaga, kuri randasi mūsų sandė
liuose, visada yra atskleista mokslo stu
dijoms ir tyrinėjimams.

Gal Tamsta neatsisakysi vietos lietu-, 
vių .spaudoje paraginti ir kitas organiza
cijas (draugijas, scenos ratelius, mėgėjų 
vaidintojų kuopeles ir t. t bei pavienius 
vaidintojus) siųsti V. T. Muziejui Kaune 
jų (archyvuose esamą lietuvių teatro 
šiaur. Amerikoje būklę nušviečiančią me
džiagą. Tardami gilios pagarbos ir padė
kos žodį Teatro ’Direktorius V. žadeika -ir* 
Muziejaus Vedėjas Stasys Pilka.

LIETUVIŲ DIENA JAV
Prezidentas Wilsonas paskelbė T916 

metais lapkričio pirmą dieną kaip lietuvių 
dieną, kurioje leido Amerikos lietuviams

visoje Amerikoje rinkti -aukas sušelpimui 
Lietuvoje nūkentėjusiems nuo "karo. Ame
rikos lietuviai tuo paskelbimu apsidžiau
gė, bet .paskui .pajuto, kad tai didelis dar- 
,bas Ar reikalauja daug pastangų. Nieka
dos lokio darbo nedirbus, neturėta žmo
nių lokiam darbui. Pirmiausia srovių va
dovybės susidūrė,su klausimu, kur surirfk- 
•tas aukas siųsti? Prieš dą Wikono paskel
bimą Vilniaus Centralinis Komitetas Į 
Ameriką buvo atsiuntęs kompozitorių Sta- 

,sį Šimkų rinkti aukas nukentėjusiems nuo 
karo. Tautinė srovė siūlė surinktas aukas 
siųsti per Šimkaus atstovaujamą komitetą. 
Katalikai nesutiko. Tada susitarta surink
tas aukas siusti per Raudonąjį Kryžių Wa
shringtone. Socialistų srovė V. Kapsuko 
vadovaujama, komitete atsisakė dalyvau, 
"ti, pasisakydama, jog jei kolonijose jų 
kuopos norėtų dalyvauti aukų rinkime, tai 
gali dayvauti, tačiau reikalauti, kad jų 
dalis būtų siunčiama per Vilniuje sudary
mą ‘komitetą iš J. Šaulio, S. Kairio ir nebe
pamenu kas buvo trečias.

Detroite prieš lapkričio pirmą dieną 
sušaukėm bendrą srovių, susirinkimą Šv. 
Jurgio parapijas patalpose ir sutarėm ka
talikai, tautiečiai ir socialistai aukų rin
kime dalyvauti, flet socialistai išsiderėjo, 
kad jiems turi būti skirta aukų trečia dalis, 
kurią jie siųs į Lietuvą per ‘Šaulio — Kai
rio komitetą. Sutikom. x

<Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas”
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DR. ANNA BAUUNAS
AKtŲ, AUSy, NOSĮ fe S 

m GERKLSS LIGOS 
PK1TAJKO A K PslUS

285l W. 63rd STREET
ttitrf.j PR-OSpect a-3229

j£«<ugL telef.: WAtbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

Rez. tel. 2394683

DR. K. G. BAUJKAS
AKUsER.UA IR. MOTERŲ LIGOS 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaskj Rd. (Crawford

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

. jei neatsiliepia, s&ampinu 34*±-bu12

TeleU PRospect 8-1717

DU S. B1EŽ1S
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKtai antradieniais ir penktadieniais 
Treciad. ir sekmari ofisas uždarytas.

Retr 3241 WEST 66th PLACE
Phone; REpublic 7-7868

KIAULIŲ AUKOMIS
PASTATYTAS KRYŽIUS

111 pėdu aukščio Kryžius 
Bdd Knob kalne.

galvojo gavęt> tttui ukoiui pu
mą stambią auką — 600 svarų 
kiaulę, kuri atvedė 21 paršiu
kus.

Presley tuos paršiukus išda
lino ūkininkams, prašydamas 
“užauginti Kryžiui kiaulę”. 
Neilgai trukus iš tų 21 kiauly
čių Presley gavo priaugintų 
1,500 kiaulių, kurias pardavęs 
gavo Kryžiaus fondui $30,000. 
Kryžius kaštavo $250,000. Jį 
pamatyti galima važiuojant 
Ulinojaus plentu 127 prie Alto 
Pass arba U. S. plentu 51 prie 
Cobden.

K -.*.!! Iv/ \ ry pi kuliu

inių rinkimų kampanija.

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SETON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKY 

CHIRURGIJA
Telof. 6954533

Fox Valtoy Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 59, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rend.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
aiiLTacL, peiiKiaaieių nuo i—o, tree, 

ir šestad. ūgiai susitarus. -

Rex.: GI 8-08/3

DR. W. EISIM - EtSINAS
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skamointi Ml 3-0001.

Alto Pass, Ill. čia aukščiau
sios Illinojuje kalvos Bold Knob 
viršūnėje stovi milžiniškas 111 
pėdų aukščio kryžius, kurį pa
statė laiškų išnešiotojas Way
man Presley sukeldamas tam 
tam tikslui 1,500 kiaulių, aukų. 
Dabar prie to kryžiaus kas pa
vasarį Velykų rytą saulei te
kant yra laikomos Prisikėlimo 
mišios.

Kryžiaus ant to kalno pasta
tymo idėja laiškanešiui Pres
ley kilo 1936 metais, o lėšų 
kryžiui pastatyti planą jis su-

MEILĖS TRIKAMPIS
Fort Lauderdale, Fla. Poli

cijos patrulis W. F. Duprey iš
girdęs viename apartamente 
moters riksmą nuskubėjo ištir
ti. Pabeldus į duris, jas atida
rė moteriškė ir sušukp: “Pa
galiau aš užmušiau tą prakeik
tą aukso žuvį!” ir parodė stik
liniame baseinėlyje nebegyvą 
šake persmeigtą auksinę žuve-

Moteris paaiškino, kad jau 
dveji pietai, kaip jos vyras 
daugiau dėmesio skiria tai žu- 
vikei, kaip .jai. “To aš nebega
lėjau pakęsti”, pasakė ji.

CTA neužkišaraa bala
1 Prezidento Nixono įvestas 
algų kėlimo ir pragyvenimo 
brangimo priedų įšaldymas, 
pasirodo, nepadarys Chicagos 
Tranzito Admin. (CTA) $28.8 
milijonų deficite pastebimo 
sumEižėjimo.

CTA valdininkai apskaičiuo
ja, kad šių metų deficitas sieks 
apie $28.8 milijonus — apie $5 
milijonus operacijų išlaidų, 
$8.1 milijonus skolon patarna
vimų ir $15.7 mik priemonių 
nusidėvėjimo sąskaitom

Sudėtinė Chicagos miesto, 
Cook apskričio ir Illinojaus 
valstybės $10.5 milijomj subsi
dija tikimasi padės CTA išsi
versti iki metų pabaigos, tačiau 
išeiti lygiomis jai dar trūks 
$18.8 milijonų.

Dar 18 milijpnų subsidijos 
CTA tikisi gauti, kai bus par
duoti Illinojaus išleisti $900 mi
lijonų bonų transportacijai, 
tik niekas nežino, kada tai bus 
ir ar suspės laiku, kol CTA turės 
su vesti savo knygas ...

Išvyka j Union Pier

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

RAOTNSR,

Savo naminę varsty spintelę reikia 
nep<3pra>idi svariai ir TvarKingai uz- 
laiKyri, Kaip šunie vaizaeiyie paroay- 
ra; įsamn visas oonKures ir nupiaun 
lentynas; pariKrinn visus užrašu s, 
Kaa neĮvykry Kiaioy, nes vaisty su- 
maisymas gan duti ratansKas. ratiK- 
nnri, Kokivaisry truksra ir juos pa- 
piiayri, Kad durum oet Kokiam nen- 
Kcrumui pasiruosęs.

PHASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

REMSITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

-NAUJIENOSE”

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

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

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR BO833 ir PR 8-0834 
V-........ . .....- i.............. n /

TtVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

DR. A. JENKINS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso f*L: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: GArden 3-7278

Ofiso toU HE 4-1815 :ocb*RE.7-970C 
RrtdeRcnc*: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71$t STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. 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 PLEKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
3611 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimu Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
4 INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

k VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
V ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

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

DU P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija

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

Valandos: 2—8 VaL vak. Penktadienį 
' 10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak.

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
. - uždaryta.

Rn tel_- WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tele.- Glbeon 8-6195 

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

NAUJAUSIAS STEREO 
DAUGLABANGIS

GRUNDIG
STALINIS RADIJAS

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

»—.• —;— ■ - =*

Lietuvių Bendruomenės Pa
sauliečių teisėms ginti komite
to rėmėjai rengia puikų vaka
rą 5tą dieną rugsėjo mėn. 
Community salėje (prie Ven
tos) Union Pier, Michigan.

Pradžia 7:30 vai. vak. Bus 
gera šukių muzika, geras mais
tas, turtingas ir nebrangus at
gaivos baras, dovanos ir gera 
proga maloniai praleisti laiką. 
Prašome gausiai dalyvauti ir 
paremti mūsų teisių gynėjus.

Rengė jai

— SLA 134-tos Motery Kuopos su
sirinkimas įvyks penktadienį, rugsėjo 
3 d., 6:30 .vai. vak., Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd Street.

Pastaba: Malonėkite kreipti dėme
sį, kad pakeista diena ir valanda. 
Kviečiame visus narius dalyvauti.

C. Austin, fin. sekr.

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kultū
ros Klubo linksmas piknikas įvyks pir
madienį — Labor Day — rugsėjo 6 d. 
Kay’s darže, 83rd and Kean Avenue, 
(buv. Leppos darže). Pradžia 12 vai. 
Prašome visus narius ir svečius at
silankyti į pikniką, nes klubas yra 
pasirengęs skanių gėrimų ir šiltų už
kandų. Bus gražių dovanų, šokė
jams gros Tony Walluno orkestras.

Valdyba ir Komisija

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2156 We«f «3fd S»* Chicago, III. 60629 

Telef.: P Respect 6-5084

'MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairiu atstūmę.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place
Tel.: F Rentier 6-1882

z- — _ : ~ - - ■ ==^

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
' 1490 kiL Ae AL]

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

Te!.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
fe ------- — -------  ■  ----- ——

40,000 pienininkų 
atvyks į .Chicagą

Pranešama , kad ateinantį 
■savaitgalį į Chieagą 120 didžiu 
liais lėktuvais, 450 autobusais 
ir nežinia kiek dar traukiniais 
bei savo automobiliais žmonių 
iš 20 valstijų susirinks į antrą
jį metinį pienininkų sąjungos 
mitingą Chicagoje, bet mano
ma, kad tokių svečių su savo 
šeimomis bus daugiau kaip 
40,000. Mitingai įvyks McCor
mick Place: penktadieni ir 
šeštadienį. Penktadienį McCor
mick milžiniškoje salėje bus 
25,000 svečiams pietūs — ban
ketas, kuriame kalbės specia
liai atskridęs prezidentas Nix- 
onas. Devyniolika kongres- 
manų ir senatorių kalbės ma
žesnėms paskiroms mitingo 
dalyvių grupėms.

— Eržvilko Draugiško klubo poato- 
stoginis susirinkimas Įvyks šį trečia- 
deni, rugsėjo 1 d. 8 vai, vakaro Hol
lywood Inn salėje, 2417 W. 43rd St. 
(naujoj vietoj). Nariai prašomi gau
siai atsilankyti., nes bus pateiktas pik
niko raportas.

j-------------------

— Brighton .Ęarko Lietuviu Motery 
klubo susirinkimas neįvyks šį ketvir
tadienį. Kada susirinkimas įvyks, bus 
vėliau pranešta, ' E. M.

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sex mi ligai teatro prauziai. uia 

išgena mėgėjus Į zvai&4u.es, išaugina 
auejingą puuuKą nuoiaumais mėgė
jais, Kurie orauge su aiusuiis peigy 
vena scenos ourių žavesį, at tėjau t
teatro sezonui, jau aaoar reiKia pa
rimtu veikalus, naujienose yra gali
ma gauu naujausius teatrui leidi
mus:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
crraziai išleista, Kietais oro Dės virše
liais, lou psi. Knyga, joje au vaidini
mai — ’*x»uDUiis ir jJunuuiis", 3 veiKs- 
mų linasma^ nuuKiuias. taip pat 
isvajuiitų Saus’, u veiKsnių vaicLmi- 

uias jaunimui ir suaugusiems, narna 
•± uoi. ruiKus leidinys KieKVienam 
Knygos mėgėjui.

Ana roll jaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

ne Komedija, premijuota ciKagos vė
lios varDuotojų b-gos, kieUus virse- 
Uais, Kaina l.uU Uui.

DIAGNOZE, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo AmeriKoje. ibu 
psi., kaina 1.00 doi.

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

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na aksimu 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

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-«

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaB 3-210S-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

-f I
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

A FORESTS FUTURB 
IS IN YOUR. HANDS

Bpery see, e*ery dhraK 
tad al oar wikfiiie depend ea 

ym to hdp
lame 6rer So pimc jb&wr 

knokzr’i ABCr Ahrtye 
hold t£H coLL Be em

to deotoe OMDpfiret,
trir the tsbeu tad

them Cmh eft
toFM'dro eohd ohc.

P5eeael Only yoe eee 
įo^ctt, lure*

Jaunimas nerodo noro 
dalyvauti rinkimuose

Chicagos srities jaunuoliams 
Aukščiausias Teismas jau prieš 
metus laiko suteikė balso teisę 
nuo 18 metų amžiaus dalyvau
ti federaliniuose rinkimuose,
o pereitą mėnesį ratifikavus 
JAV konstitucijos amandamen- 
to papildymą, leista aštuonio- 
iikamečiams dalyvauti su pil
nu balsu ir steitų bei lokali
niuose rinkimuose. Bet pasiro
do, jaunuoliai visiškai nesis
kubina minti takus į rinkimų 
apylinkių būstines.

Sprendžiama, kad Illinojuj 
tokių jaunų balsuotojų skai
čius yra apie 605,000. Vien Chi
cagos Rinkimų Komisionierių 
Tarybos žinioje priskaičiuoja
ma 180,000 jaunų balsuotojų 
visame mieste ir penkiuose 
priemiesčiuose, tačiau iki šiai 
dienai įsiregistravusių yra dar 
tik 17,838.

Paskatinti ir pagyvinti jau
nųjų dalyvavimą, taryba vi
suose miesto 50 apylinkėse 
warduose ir Cicero, Berwyn, 
Stickney bei Lyoąs pri.emies-; 
čiuose . skelbi# pehktšdiėhį ir: 
šeštadienį, rugsėjo 10 ir 11 d.' 
specialiai jaunimui registruo
tis dienomis. Pareigūnai tikisi, 
kad jaunieji pagavės, kai pra

CHARLES DARGIS
Gyv. Parma Heights, Ohio. Anksčiau gyv. 6841 Campbell Avė.

Mirė 1971 m. mgpiūČio 29 dieną, 2:00 vai. p. p., sulaukęs 77 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Mažeikių apskr., Akmenės parapijoj, Pra- 
gelvojo kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Constance (pagal tėvus Abromaitytė), duk

tė Leona Auston, jos vyras Ghester, 2 seserys: Mary Jerosh, jos vy
ras Paul, Vera Kasiulis su šeima ir Syreviczių šeima.

Lietuvoje brolis Klemensas Dargis su šeima; Rusijoje sesuo Ur
sula su šeima; švogerkos Stella Walovich, jos vyras Joseph, Ann 
Prims, jos vyras Edmund, krikšto sūnus Robert Walovich, jo žmona 
Judith ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Dariaus - Girėno American Legion Post' 271.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Ketvirtadienį, rugsėjo 2 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios į Šv., P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Charles Dargk) giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutnį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. .

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, seserys, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.____

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIRCONDITIONED KOPLYČIOS

ANTANINA METRICK 
Norkutė

Gyv. 1518 So. 49 Ct., Cicero, III.
Mirė 1971 m. rugpiūčio 30 dieną, 11:00 vai. vakaro, sulaukusi se

natvės. Gimusi Lietuvoje, Užvenčio parapijoj, Semetiškiu kaime.
Amerikoje išgyveno 68 metus.
Paliko nuliūdę: 3 sūnūs — William, marti Emma, Edward, marti 

Gladys ir Charles, duktė Estelle Beranek, žentas Ray, 6 anūkai, 2 pro
anūkei ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 So. 50 Ave., Cicero, 
Illinois. ,

Ketvirtadienį, rugsėjo 2 dieną 10:15 vai. ryto bus lydima iŠ ko
plyčios į šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Antaninoj Mctrick giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai ^viečiami dalyvauti laidotuvėse- ir suteikti, jai paskutinį pa- 
tihfavhną ir ac^ęfthffmą. * $ \ V l; <

Nuliūdę lieka: L
Sūnūs, duktė, gimines.

LaidotuvlQ Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. TO 3-2018.

NARIAI;
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 

IR NAKTĮ 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: 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.: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2/28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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AKUsER.UA


AUJAUSIA BLUSŲ TURGAUS MADA 467 trafiko nelaimėse Chicagos, 
I mieste užmuštų ”4 buvo pėsčio
mis einantieji.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

EXCELLENT
1MMEDIA TE OPENINGS!

TRUMPAI

Zita ir Kęstutis Cicėnai

Chicago, 111. 60620), susilaukė 
pirmosios dukters, kuriai davė 
vardą Ingrida-Teresė. Kęstutis 
dirba policijos departamente, 
1121'Ko. State SI. Motina ir 
naujagimė iš ligoninės grįžo, 
jaučiasi gerai.

— Pirmadienį pranešėme, kad 
' - r...- N,,t . ------ 1 Mė-jClevelande svečiuojasi kun. Ge

nulio pusėn, bet programos direkto- • a..į..„ Juozo' šūnus
rius Rocco Petrone pareiškė, kad taip j <‘1,ninas SUKJS, JUOZO SUUUs. 
nebus. Visiems būty labai įdomu pa-l Svečias vra gHDCS nepriklauso- 
matyti nuo žemės visą laiką nusisyhnoje Lietuvoje 1923 metais. Jis 
kusta Menulio pusę, bet astronautu1 J J
ten nuleisti negalima, nes nutrūkty! baigė Kauno kunilJŲ seminariją 
susisiekimas su Žeme. Jeigu Mėnulis! 
turėtu nuolatinį satelitą laserio ban-1 
goms atmušti, tai tada būtu galima pa
bandyti ir ten nuleisti astronautus, 
bet tuo tarpu tokio susisiekimo dar 

nėra.

Norėta Apollo 17-ąįį siųsti kiton

— Experienced —

DRAPERY 
SEAMSTRESSES

TOP SALARY
Get 40 hours pay — 

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

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

Steady year round work.

ART DRAPERY

2766 No. LINCOLN AVE.
GR 2-8587

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIM0KEJIMAI3

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: l • - • - -

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago,' Ill. ' Virginia 7-7747

Anądien suskamba telefo-jžiaus gatvės scena 
nas.
has ,geras žmogus.
praeito pirmadienio
Tribūne?” klausia.

“Mačiau, o kas?”
“Ar matei naujas

madas?” vėl klausia
“Žinių nespėju, o mados 

įdomina”, aiškinuosi.
“Tikiu, kad suįdomins”, 

įikrino Jonas, “dėl visko 
Žiūrėk”.
j Laimei, pirmadienio Chicago 
Tribune , August 23, 1971, te
bebuvo neišmestas ir tikrai 
Femini-

Bill Cunningham 
antrašte “Pary-

Skambina Jonas Balčiū- 
Ar matei 

Chicago

klausiu.
Paryžiaus 
jis.

ne-

už- 
pa-

ilius-” su 3 
tracijomis: viena vaizduoja 
merginą JAV laivyno jūrinin
ko kostiume, kita rodo du vy- 

viena moterį kiniečiu 
mėlynais darbo 

o trečia su parašu:

neišmestas ir
Sekcijoje 2 antrašte 
qw yra 
straipsnelis

rus ir 
darbininkų 
drabužiais, 
“Dekonsekruoti bažnytiniai rū 
bai yra populiarūs dėl savo Vi
duramžiško skonio ir nepapras 
tai gražių išsiuvinėjimų”.

Straipsnelyje šitos pamėklos 
padėtas toks paaiškinimas: 
“Geriausias pirkinys Paryžiaus 
blusų turguje yra pasakiškai 
pagaminti bažnytiniai rūbai, 
kurie yra dekonsekruoti (nu- 
šventinti). Jie po 7 dolerius 
grobstyte grobstomi jaunų pir-

kėjų ir boutique savininkų, 
kurie aukštai vertina tu" rūbu 
išsinvinėjimus, auksines blo
kadas ir ornamentinius nėri
nius.”

Paryžiaus “blusų turgus” 
reklamuoja nepilnai išbaigtą 
madą. Jai dar trūksta jermul- 
kės ir Maižiešiaus rago, jpr

ir įšventintas kunigu 1946 me
tais. Okupuotoje Lietuvoje kun. 
Šukys klebonauja Zarasų para
pijoje. Jis gavo leidimą išva
žiuoti iš Lietuvos tuo pačiu me
tu, kai jį buvo gavęs kun. Bi
zauskas.

RESORTS AND VACATIONING 
Kurortai ir Atostogų Vietos

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

'J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE ‘

6455 So. Kedzie Avė. — PRospect 8-2233

Rado daugiau paslėptų 
Paul Powell “santaupų”
Springfielde, Ill., vėl rastos 

su buvusio valst. 
Paul Powellio 
vardu išrašytais 

čekiais, pinigais

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. 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 pirmąjį "Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago S, UI.
* .i ■■■ ■! — ■ ■ ■■ ■■— ■

kelios dėžės 
sekretoriaus 
(demokrato) 
neiškeistais
ir Įvairiais senais dokumentais.

Trys dėžės rastos buvusio 
Powellio tarnautojo namų rū
syje, o FBI dar vieną tokią dė
žę rado viename Springfieldo 
apartamente, čekiai nuo $10 
iki $30 matyti siųsti Powelliui 
už automobiliu leidimu lente
les ir tyrinėtojai dabar suka 
sau galvas, kaip galėjo tie če
kių siuntėjai tylėti nesulaukda 
mi prašomu leidimų?

Kai Powell pernai mirė, 
jo ofiso ir apartmento spintose 
buvo rasta kojinėse ir batų dė
žutėse prikimšta dolerių $850, 
000 sumoje. Trys grand jury 
tyrė jo “santaupų” paslaptį, 
dabar prisideda ketvirtoji pa
slaptis.

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

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

Alimentai neužšalo
Pragyvenimo kainu taryba 

Washingtone skelbia, kad mo 
kėjimai savo vaikams šelpti ir 
alimentai nėra “užšaldyti”, 
kaip algos, kainos ir nuomos, 
dėlto gali būti per tas 90 dienų 
pakeliami.

t

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

Rado nužudytą moterį
Pirmadienį buvo rasta savo 

bute nužudyta 80 metų mote
ris. Edna Crown, gyv. 4228 W. 
Carroll Avenue. Nustatyta, kad 
ją pasmaugė plėšikas, iškrėtęs 
jos butą.

Gretimame name dirbęs tele 
fonų taisytojas pastebėjęs ati
darytas duris Įėjo patikrinti ir 
rado senutę ant grindų negyvą 
su surištomis rankomis ir sku
durais apvyniotu kaklu.

— Juozas Juraitis, prie Rock
well turėjęs gazolino stotį, be
taisydamas duris krito ir susi
trenkė. Dabartiniu metu jis 
guli Michael Reese ligoninėje. 
Apskaičiuojama, kad ligoninėje 
jis turės prabūti mažiausiai de
šimt dienų. Jį lanko žmona, 
duktė ir artimesnieji draugai.

— Drėgmė gadina sienas. 
Nuo vamzdžių laša, baldai atsi
klijuoja, durys ir langai susi
kraipo, rūbai ir baldai pelyja, 
įrankiai rūdija. Visų tų bėdų 
lengva atsikratyti, nusipirkus 
oro sausintirvą (dehumidifier). 
Gradinsko krautuvėj yra gerų 
ir nebrangių sausintuvų. Jie 
pastatomi ant grindų — nerei
kia dėti į langą. Nereikia jokios 
atskiros elektros linijos. Maži, 
patogūs. Drėgmę traukia auto
matiškai. Dabar geriausia pro
ga sausintuvą pirkti pas Gra- 
dinską už sumažintą kainą. 
Adresas toks: 2512 W. 47th St., 
Chicago, Ill., tel. FR 6-1998.

(Pr).
— Jean Balukaitė, Brooklyn, 

N. Y., 12 metų mokinė ir sporti
ninkė, Amerikos biliardistų pir
menybėse laimėjo trečią vietą. 
Joe Balsis, 1968 nietų Amerikos 
biliardo čempionas, laimėjo an
trą vietą. Televizijos korespon
dentams jis pareiškė, kad jau
noji biliardo žvaigždė' ateityje 
bus Amerikos biliardo čempionė. 
Tas simpatingas lietuvis dažnai 
dalyvauja įvairiuose tos sporto 
šakos įvykiuose ir savo pastabo
mis apie Lietuvą bei savo tau
tiečius sukelia nejučiomis toli
mesnį susidomėjimą krašto pa
dėtimi taip pat jo žmonėmis.

— LB švietimo Taryba yra iš
leidusi lituanistikos mokykloms 
ir lituanistiniam švietimui įvai
rias knygas' bei vadovėlius. Jų 
sąrašas tilps Naujienų rugsėjo 
2 d. numeryje.

— J. Cijūnelienė, Lemont, Ill., 
tel. 257-6510, teikia informaci
jas apie vietos lituanistikos mo
kyklą. Mokslas joje parsidės 
rugsėjo 11 d. 9 vai. pamaldo
mis šv. Patriko bažnyčioje, o 
10 vai. visi renkasi mokyklon, 
100 McCarthy Rd.-

MICHIGAN VALSTIJOS 
ŠIAURĖJE,

nepaprastai gražioje Irons apylinkėje, 
pensininkams ir vyresnio amžiaus 
žmonėms nuolatinė puiki VASAR
VIETĖ. Butas ir geras lietuviškas 
maistas tik už $275.00 mėnesiui. Gy
venamas apačioje, miegamieji viršuje. 
Puiki, gamta, ežerai ir miškai, netoli 

bažnyčios, krautuvės, gydytojas.
Telefonuoti 839-2771 

arba rašyti 
NAUJIENOS. Box 177.

1739 So. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL. 60608

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

65-TA IR CAMPBELL.— 5 miegamų 
mūrinis. $23.500.

43-ČIA IR CAMPBELL 
mūrinis. $27,500.

46-TA IR ROCKWELL 
medinis. $27,500.

45-TA IR CAMPBELL 
mūrinis. $39,500.

73-ČLA IR KEDZIE - 
ir 3 kambarių. $54,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
.4307 So. KEDZIE, CHICAGO 

TEL. — 254-5551

3 butų

4 butų

5 butų

2 po 5%

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

!0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 64421
6200 So. WESTERN AVE.

MISCELLANECUS FOR SALE 
Įvairūs Pardavimai

RUGSĖJO 7 D. ATIDAROMA 
RUDENS IŠPARDAVIMUI, 

didelis pasirinkimas rudens ir žiemos 
sezono drabužių, taip pat puikių reik
menų. kristalo, sidabro ir jūsų stalui 
uuošniu indu.

TRIFT HOUSE-
Clothing & Household Items

511 MAIN ST., EVANSTON 
Operated by Evanston Junior League

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 3 kamb. butas su
augusiems. 5043 So. Western Blvd. 

Tel. 476-3789.

— Juozas Polikaitis išrinktas 
Marquette Parko lituanistinės 
mokyklos Tėvai komiteto pirmi
ninku. Antanas Dundzila yra 
vicepirm., Kęstutis Miklius — 
sekr., Algirdas Saulis — ižd., 
Dana Česnauskienė — ansamb
lio globėja, Leonas Narbutis — 
parengimams ir Romas Bartuš- 
ka — informacijai.

— Stasys Trinka, kurio strai
psniai iš turtingo savo nuoty
kiais gyvenimo pasirodo Nau
jienose, dalyvauš Balfo pikniko 
tarnyboje. Piknikas įvyks rug
sėjo 6 d. Bučo sodyboje.

— Petronėlė Skrinskienė, su
laukusi 87 metų amžiaus, tebėra 
aktyvi ir sąmoninga lietuviškuo
se darbuose. Lietuviu Prekybos 
Rūmų surengtoje Golfo dienoje 
ji pateikė žaidėjams priešpie
čius.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. kuriuo nuo šiol

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

I'"‘ .............. \
"Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

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

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki-

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

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

...... .......... -a-un-i- u . _______ . , ______ ■ — . .u - ---------- .---- ----------

Dviračiams leidimai
Aldermanas Leon Despres 

pasiūlė Chicagos miesto tary
bai potvarki,
turėtų būti išduodami leidi
mai visiems
vyresniems kaip 18 metų am
žiaus. Leidimai kaštuos $2. 
Dviratininkas be leidimo galės 
būti baudžiamas iki $500. Mies
to taryba pasiūlymą svarstys 
rugsėjo 15 dieną.

dviratininkams.

Ims bausti einančius 
per raudonas šviesas

Trafiko teismo teisėjas Rorg 
pranešė, kad bus pradėti areš
tuoti pėsčiomis einantieji, ku
rie pereis skersai gatvėje ne 
vietoje arba einantieji per rau
donas šviesas. Nusikaltę galė
sią būti baudžiami iki 8200...

Berg pasakė, kad šiemet iš

Pensijon išėjęs Woodstock, III., moky
tojas Earl Sugden. Mokytojas eina 
86-tus rretus. Pakabintas voratinklis 
seno žmogaus vaizdą dar labiau pa

sendina. [

♦ Balfo Chicagos apskrities 
piknike, kuris įvyks 1971 m. 
rugsėjo mėn. 6 d. (pirmadienį), 
Bučo sodyboje, Willow Springs, 
Illinois. Edvardas Litvinas tvar
kys vaikų barą su papsu, soda 
ir kitais minkštais gėrimais.

Maloniai prašome visuomenę 
piknike gausiai dalyvauti. Jū
sų atsilankymas ir praleistas vie
nas kitas doleris, bus įteiktas 
vargstantiems, kurių lūkesčiai 
ir viltys yra nukreiptos į Jus.

Pikniko pradžia 12 vai.
Balfo Chicagos apskrities 

ir skyrių valdybos 
(Pr).

♦ Chicagos Medžiotoju Meš
keriotoju klubas kviečia visus į 
gegužinę, rugsėjo 5 dieną, sek
madienį, Bruzgulienės sode, 
prie Tautiniu kapinių. Bus įvai
rių valgių ir gėrimų, šokiams 
gros Ramonio orkestras. Pra
džia tuoj popiet. (Pr).
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6 ROOM BUNGALOW 
Sink and washtub in basement. 
House finished plasterboard. 

Good location.
A bargain at 820.000. 

Call BE 8-8351

ČIA DOLERIS SAUGUS
4 BUTŲ gražus mūras ir. 4 aui° 

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. x'. ‘ ;

LIUKSUS 2 BUTŲ — 20 metų mū
ras. Radiant šildymas. Garažas. Pui
ki gatvė — blokas į pietus nuo parko. 
— $41,000.

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

TVIRTI DU MŪRAI greta ant pla
taus sklypo duoda $1,400 pajamų 
kas mėnesi. Centralinis ,_alyva šildyj 
mas, daug priedų, maži taksai už 
abu. $47,900.

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

SVEIKAS MEDINIS modernus . vi
duj. graži gatvė, arti Maria: HS_, dide
lei šeimai ir pajamoms.. Platus skly-

51ST AND SACRAMENTO 
EXCELLENT CONDITION 6 
brick bungalow, 3 bedrooms, 
baths, 
water heat.
dows and doors — 1% car garage. 

Mid 20’s.
Call GR 64715.

room

overhead sewers — gas hot 
Aluminum storm win-

PARK FOREST
i 

Colonial 4 Bedroom House, 2% Baths. 
Family room. Screened Porch, 2 

Garage, Large lot.

Call 748-3208

Car

iy2 AUKŠTO, MEDINIS 
apmuštas, 4^2 ir 3% kambarių.

2 auto garažas. ,
Mažiau? §20,000.

Marquette Parke. .
Skambinkite 778-2892.

11 — —~~ \

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Aiah«F, 
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-ė980

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisomas 

2646 WEST 69th STREET
T*Iu REpublIc 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

r

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi au+o motorai, stabdžiai, 

tuna-up* Ir t. L
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-T3

HOME INSURANCE

Oil: Frink Zipolls

GA 4-3654

Brang.nyM*, Laikrodžiai, Dovano* 
visom* progom*.

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

pas. $18.600.
I 9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko.“ $18,950/

Valdis Real' įstate .
7051 Se. Washtenaw Ave. RE 7-7200

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

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

PUIKUS BUNGALOW, # L 
skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio .patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Ren
gimais. Judri vieta.

Įrengtas
i uHm-

butai

Mar-

2951 WEST 63 STREET 
436-7878

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

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $89,000. \

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

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
Įrengtas rūsys, 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas.. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski, S37.500,

2 PO 5 MūRESRS. Nauja šilima ga
zu. aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28,900.

3009 WEST 63rd STREET
Tel.: 471-0321

FOR SALE
By owner in North Harvey. 3 bed
room brick home, large living room, 
kitchen dining area, full basement, 
gas heat, central air cond. 2 car gar
age, ’ storms & screns, many other 
extras. Asking mid 20’s. Shown by 

appt. Tel. ED 3-2914.

BELLWOOD
Brick ranch with att. 2-car garage, 
finished basement, cent, air, cer. bath, 
large lot, fene. Close to church, 
school & train. By owner. Mid 30’s. 
Newly decorated. Excel, location.

544-7590

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimų Statyba Ir Remontą*

Įrengiu naujus Ir perstatau senui vi
su rūšių namo apšildymo pečiui Ir 
air-conditioning į naujus tr senui ne
muš. Įrengiu vandens boilerius Ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai Ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Tunu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE. , 

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL.: VT 7-B447

"NAUJIENOS- KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS


