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VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Korėjiečiai, susėdę lietuje prie JAV kariuomenės bazės "Camp Humphreys", demonstruoja prieš 
karinės vadovybės draudimą kareiviams lankytis Anjong-Ni xmieste, netoli bazės. Stovyklos va
dovybė neleidžia kareiviams lankytis mieste, nes ten įvyko kelios muštynės tarp juody ir balty 

kareiviu. Po to uždraudimo labai sumažėjo korėjiečiu biznis, ypač baruose ir šokiu salėse.
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Saulėta, šilčiau.
Saulė teka 6:29, leidžiasi 7:(k

ALIOS ATSTOVAI PAS PREZIDENTĄ NIXONA
1970 metų pabaigoje Lietuvoje, pagal “Elta-Pressedienst”, 

Nr. 6, 1971, paskelbtus duomenis, privačių automobilių buvo apie 
30,000, be to, gyventojai turėjo apie 160,000 motorizuotų dviračių 
ar motociklų. 1963—1968 m. laikotarpy Lietuvos gyventojai — 
privatūs asmenys sugebėjo įsigyti 23,000 automobilių (ne sunk
vežimių) ir iš jų vos 4,500 buvo pristatyta pagal “planą” — taigi, 
likusioji dalis (8,500) įsigyta įvairiais keliais, išnaudojant gerus 
santykius, gimines Amerikoje ir kt.

Pažvelgus į autovežimių ir ki
tų motorinių priemonių statisti
nius duomens, kreipia dėmesį 
didelis motociklų ir pan. skai
čius, palyginus su auto mašino
mis (santykis 5.3:1). Be to, pa
gal. Vakarų vienam tūkstančiui 
gal Vakarų mastą, stebina ir 
mažas autovežimių skaičius — 
dešimt auto mašinų 1 tūkst. 
gyventojų. Tuo tarpu Lietuva 
laikytina viena pirmaujančių 
respublikų, pagal autovežimių 
skaičių vienam tūkstančiui gy
ventojų (Estija — 23, Latvija
— 14, Gruzija — 11, Lietuva — 
10, o sovietinis vidurkis — šeši 
privatūs automobiliai vienam 
tūkstančiui gyventojų). Tiesa, 
reikia pridurti, kad auto mašinas 
turi dar ir taksi Įstaigos, parti
nės ir kt. Įstaigos bei ūkio Įmo
nės, tuo būdu, automašinų skai
čius galės padidėti.

Aplamai, krašto motorizacija
— dar ateity. Ligšiolinis atsi
likimas turi ir savo gerųjų pu
sių: pakanka vietos mašinoms 
parkuoti, geros sąlygos plėsti

• keliams ar didinti auto dirbtu
vių, taisymo vietų bei benzino 
stočių skaičių. O jų aiškiai ne

auto taisymo dirbtuvių tebuvo 
vos šešios — šešiuose didžiuo
siuose Lietuvos miestuose. Tai 
atitinką tik penktadaliui parei
kalavimo, . nes tokių dirbtuvių 
reikėtų mažiausia 30. (E)

Švedai nuskriaudė 
Solženicina t

STOCKHOLMAS. — žinomas 
švedų žurnalistas Per Egi! Heg- 
ge, kuris ilgą laiką buvo kores
pondentu Maskvoje, kol iš jos 
buvo ištremtas pernai spalio 
mėn., parašė knygą, kurioje kal
tina Švedijos vyriausybę dėl jos 
elgesio su rašytoju Solženicinu. 
šis prašęs, kad jo laimėta Nobe
lio premija būtų įteikta jam Šve
dijos ambasadoje Maskvoje, ta
čiau švedų vyriausybė pabijoju
si supykinti sovietų vyriausybę 
ir atsisakiusi leisti premijos per
davimo ceremonijas atlikti am
basadoje.

Hegge primena, kad anksčiau 
švedų ambasada įteikė Nobelio 
premijas rašytojui šolochovui ir 
fizikui Landau. Solženicinui 
skirtus premijos pinigus Švedi
ja įdėjo į Šveicarijos banką, kur 
jie laikomi Solženicino sąskaito
je.

— Bloga avalynė gaminama 
ne tik Vilniuje, bet ir Kauno 
avalynės fabrikuose. Inspekcija 
viename fabrike tik vasario mėn 
60 proc. produkcijos pripažino 
netinkama dėvėti. Kauno“Rau- 
donojo spalio” fabriko vyr. in
žinierius “Komj. Tiesai” (liepos 
11) skundėsi : ne mes vieni blo
gai dirbam ... Neturime gerų 
klijų, dažų, stinga darbininkų. 
Jaunimas nemoka dirbti: šian
dien jie siuva, ryt batus klijuoja 
ir nė vieno darbo gerai nemoka. 
Kas kaltas - nesusigaudo nei fa
brikų pareigūnai, nei spaudos 
atstovai. (ELTA)

Diūsion 
Washington, D C. 2G64

WASHINGTONAS. — JAV 
ambasadorius Jungtinėse Tau
tose George Bush pareiškė nuo
monę, kad visai galimas daik
tas, kad Pekinas gaus Saugumo 
Taryboje Taiwano vietą. Jei Ki
nija bus priimta Į JT, didelė 
dauguma narių balsuos už Sau
gumo Tarybos nuolatinės vietos 
perdavimą Pekinui.

BELFASTAS. — Vienas airis 
teroristas žuvo nuo elektros 
smūgio, bandydamas nutrauk
ti nuo susprogdinto stulpo vielą.

SAN FRANCISCO. — Čia pra
sidėjo priverstinis mokinių ve
žiojimas, palietęs 26,000 vaikų. 
Mokyklos atsidarė pavėluotai, 
kiniečiai agitavo neleisti vaikų 
vežioti i kitų miesto dalių moky
klas.

NEW DELHI. — Indijos 
premjerė Gandhi važiuos Į Mas
kvą rugsėjo 27 d., anksčiau ne
gu buvo planuota.

SAIGONAS.— Amerikos B- 
52 bombonešiai puolė komunis
tų pozicijas prie Laoso sienos ir 
prie demilitarizuotos zonos.

WASHINGTONAS. — čia 
prasidėjo federalinis teismas, 
bandant panaikinti 1969 m. rin
kimų angliakasių unijos rezul
tatus. Darbo departamentas 
skundžia unijos vadovybę visa 
eile prasižengimų. Prezidentui 
Boyle gali tekti pasitraukti.

BELFASTAS.—šiaurinėj Airi
joje Įvyko kelios muštynės tarp 
katalikų ir protestantų. Keturi 
asmenys buvo sužeisti.

KAIRAS. —. Jeddoje, Saudf 
Arabijoje, trečiadienį prasidės 
arabų konferencija, kurioje da
lyvauti sutiko ir Palestinos par
tizanai.

SAIGONAS.—Sen. McGovern, 
kuris kandidatuoja Į prezidento 
vietą, atvyko Į P. Vietnamą, čia 
jis pareiškė, kad Saigono valdžia, 
be Amerikos nuolatinio rėmimo, 
neatsilaikys. Prieš tai Paryžiu
je sen. McGovern tarėsi su Ha
nojaus atstovais ir ragino Ame
rikos vyriausybę priimti Hano
jaus taikos pasiūlymą.

♦šešių Europos rinkos vals
tybių finansų ministerial taria
si, kaip išspręsti pasaulinę va* 
liutos, ypač dolerio krizę.

Veteranų medalis 
prelatui Balkunui
š. m. rugpiūčio 24-28 New 

Yorke, Waldorf-Astoria viešbu
ty vyko Katalikų Karo Vetera
nų JAV-se sąjungos 36-sis me
tinis suvažiavimas. Sąjunga šiais 
metais šešiems asmenims pa
skyrė specialius žymenis bei me
dalius. Tų asmenų tarpe šiemet 
atžymėtas, įteikiant Celtic Cross, 
lietuvis prėT. J. Balkūnas. Jis 
atžymėtas už ligšiolinę jo veik
lą kovoje prieš komunizmą.

Kiti penki, gavę žymenis, tai 
asmenys, nusipelnę Bažnyčios, 
spaudos, teatro ir kt. srityse.

(E)

KREMLIAUS VADAI IGNORAVO SAVO 
BUVUSIO PREMJERO LAIDOTUVES

MASKVA. — Vakar Maskvos Novodevieije kapinių kampe, 
toli nuo visų garbingųjų kapų, buvo palaidotas Nikita Chruščio
vas, 10 metų buvęs sovietų diktatorius. “Pravda”, praėjus 30 vai. 
po jo mirties paskelbė oficialų partijos centro komiteto ir vyriau
sybės pranešimą, kuris susidėjo iš septynių eilučių, 62 žodžių. 
Pranešime sakoma, kad mirė “specialus pensininkas, buvęs pir
masis komunistų- partijos sekretorius, buvęs premjeras”. Po 
pranešimu nebuvo įprastos eilės parašų. Laidotuvėse dalyvavo 
apie 300 žmonių, tačiau nė vieno partijos ar vyriausybės atstovo. 
Atsisveikinimo kalbą pasakė Chruščiovo sūnus Sergėjus.

Kaip paskutinį gestą partijos 
vadovybė ir vyriausybė atsiuntė 
į kapines didelį pušų šakų vai
niką, kuris buvo uždėtas - ant 
Chruščiovo kapo. Novodevieije 
kapinėse yra laikomos antromis 
pagal svarbą sovietų sostinėje. 
Svarbiausieji sovietų herojai ir 
vadai laidojami prie Kremliaus 
sienos. Novodevieije ilsisi daug 
žinomų žmonių: Kosygino žmo
na, -poetas Majakovskis, rašyto
jai Aleksėj Tolstojus, Nikolai 
Ostrovski, buvęs užsienio rei
kalų ministeris Litvinovas, fizi
kas Igor Tamm. čia yra ir Stali
no žmonos Nadeždos Alliliuje- 
vos kapas.

Sekdamos sovietų pavyzdį 
Chruščiovo mirtį labai trumpai 
paminėjo ir satelitinės Rytų Eu? 
ropos valstybės. šilčiausiai 
Chruščiovą prisiminė Jugoslavi
jos spauda ir italų komunistų 
partija. Prezidentas Tito ir ita
lų partijos vadas Luigi 
pasiuntė Chruščiovienei 
jautos telegramas. Italų 
nistų laikraštis pabrėžė
kad Maskva 30 valandų nieko 
neminėjo apie Chruščiovo mir
tį. Gražiai Chruščiovą prisimi
nė ir britų komunistų laikraštis.

Užsienio stebėtojai, nežiūrint 
paskutiniu metu Chruščiovo gy- 
vetnimą supusios paslapties ir ig
noravimo (uždangos, rašo apie 
nemenką jo palikimą sovietų 
žmonėms. Jis buvo pašalintas 
už “nekultūrną” elgesį, už Ku
bos krizės negarbingą sovietų 
interesams išsprendimą, už san
tykių su Kinija pagadinimą ir 
už kelerių metų blogus derlius. 
Sovietų gyventojai dabar pama
tė, kad padėtis nepagerėjo ir 
prie Brežnevo valdžios. Su Ki
nija santykiai dar pablogėjo, pre
kių daugiau neatsirado ir gy
venimas nepalengvėjo. Todėl 
dabar sovietų piliečiai ėmė klau
sinėti, ar tikrai tas Chruščiovas 
buvo toks jau blogas, kaip Brež
nevas su Kosyginu skelbė.

Pamiršę Chruščiovo nepasise
kimus ekonominėje srityje, so-

Longo 
užuo- 

komu- 
ir tai,

i padienis, R t . ember 14 d., 1971 m.
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Amerikos Lietuvių Taryba naujai iškėlė Simo Kudirkos klau
simą Baltųjų Rūmų pasitarime Dr. Jonas Genys, Alto įgaliotinis 
Washingtone ir respublikonų partijos tautybių komiteto valdybos 
vykdomasis sekretorius, šių metų rugsėjo 12 dieną Baltuose Rū
muose įvykusio priėmimo metu iškėlė dabartine jūrininko Simo 
Kudirkos padėtį, įteikė paruoštą pareiškimą ir prašė prezidentą 
Richardą M. Nixona užtarimo sunkiai Simo Kudirkos padėčiai 
palengvinti.

Japonai keičia 
seną nusistatymą 
TOKIJO. — Buvęs Japonijos 

gynybos ministeris Y’asuhiro 
Nakasone yra laikomas kandi
datu Į premjero vietą. Jis šiuo 
metu vadovauja valdančiosios 
japonų liberalų-demokratų par
tijos vykdomajam 30 asmenų 
komitetui. Todėl Nakasones pa
reiškimai yra labai svarbūs.

Pirmą kartą Nakasone pareiš
kė kalboje, jog Japonija turi pa
keisti savo politinę liniją Kini
jos atžvilgiu. Jis nurodė tris 
žingsnius: reikia pripažinti ko
munistinę Kiniją vienintele le
galia kinų tautos atstove, reikia 
atiduoti Pekinui Saugumo Ta
rybos Jungtinėse Tautose vie
tą ir reikia pripažinti, kad Tai- 
wanas yra Kinijos dalis.

Nakasone pridėjo, kad Tai- 
wanas buvo Kinijos dalis prieš 
1894 metų karą tarp Japonijos 
ir Kinijos. Japonai tada tą salą 
pasigrobė, tačiau atsisakė visų 
teisių Į ją 1951 metų San Fran
cisco konferencijoje. Japonija 
neturi Į tą salą jokių teritorinių 
ar ekonominės kontrolės ambi
cijų, pareiškė Nakasone.

vietų piliečiai su dėkingumu prisi 
mena jo įsakytą Stalino asme
nybės kulto panaikinimą, tūks
tančių paminklų Stalinui sunai
kinimą, kalinių paleidimą, šio
kias tokias laisves rašytojams. 
Nurodoma, kad Solženicino ro
manas “Viena diena Ivano Deni- 
sovičiaus gyvenime” irgi buvo 
atspausdinta Chruščiovui asme
niškai Įsikišus ir cenzūrą suba
rus. Chruščiovo nuopelnas bu
vęs ir santykių su Jugoslavija 
pagerinimas po Stalino mirties. 
Chruščiovas davęs ir daugiau 
laisvės satelitinėms valstybėms, 
negu dabar duoda Brežnevo kli
ka. Todėl Chruščiovui mirus 
jo prestižas esąs didesnis negu 
buvo išmetus jį iš valdžios.

♦ Negalėdami susitarti su 
Attica kalėjimo sukilusiais ka
liniais, valstijos pareigūnai Įsa
kė specialiai policijos komandai 
pulti kalėjimo bloką, kur kali
niai, daugumoje negrai, buvo Įsi
tvirtinę su 32 Įkaitais. Buvo pa
naudoti helikopteriai, kurie mė
tė Į kalėjimą dujų granatas. Ka
liniai suspėjo perpiauti gerkles 
ir nužudyti 7 kalėjimo prižiūrė
tojus — Įkaitus. Dar du įkaitai 
žuvo puolimo' metu. - Iš viso žu
vusių skaičius siekia 37. Daug 
sunkiai sužeistu. Kaliniu amnes
tijos reikalavimai buvo atmesti. 
Dabar kalėjimo vadovybė nesi
laikys ir kitų pažadų, nes kali
niai nepaleido Įkaitų, kaip buvo 
tartasi. Gubernatorius Rocke- 
felleris įsakė pravesti viso įvy
kio tardymą.

♦ Virš Izraelio okupuotų Si
rijos vietų — Golano aukštumų 
perskrido Sirijos karinis lėktu
vas, Į kurį ėmė šaudyti izraeli
tų pabūklai. Neskelbiama ar 
lėktuvas buvo pašautas.

♦ Puerto Ricoje vyksta JAV 
gubernatorių konferencija. Ne
toli viešbučio, kur jie gyvena, 
sprogo trys bombos. Puertori- 
kiečiai demonstravo gatvėse, 
šaukdami “Yankee go home”.

PARYŽIUS. — Blogas oras 
šiemet sumažins Prancūzijos vy
nuogių derlių ir numatoma pa
gaminti tik 60 milijonų šampa
no butelių. Pernai pagaminta 108 
mil. butelių.

i

Senatorius William Proxmire demo
kratas iš Wisconsin© irgi žada paskel
bti savo kandidatūrą į prezidentus. 
Senatorius pagarsėjo savo sėkminga 
kova prieš supersoninj transporto lėk

tuvą.

Mirė J. Gutauskas
Rugsėjo 9 dieną Southamp- 

tone, pietų Anglijoje, po ilgos li
gos mirė vet. gyd. Juozas Gu
tauskas.

Gimęs 1894 m. kovo 18 dieną 
Juškonyse, Anykščių vals. Juo
zas Gutauskas mokėsi Liepojos 
ir Voronežo gimnazijose, ir stu
dijavo kaitų su didoku liet, jau
nuolių būriu Tartu universite
te pirmojo pasaulinio karo metu. 
Baigęs studijas Kaune, dirbo 
veterinarijos gydytoju Anykš
čiuose, Tauragėje ir Linkuvoje. 
1944 m. pasitraukęs į Vakarus, 
apsigyveno Anglijoje.

Nuo jaunų dienų būdamas so
cialdemokratu, Anglijoje įsijun
gė į visuomeninį darbą, ir kol 
sveikata leido, bendradarbiavo 
spaudoje. Jo straipsniai politinė
mis temomis ir atsiminimai bu-, 
vo spausdinti Naujienose, Dar
bininkų Balse ir Europos Lietu
vyje.

Velionis buvo kuklaus būdo ir 
labai nuoširdus žmogus, todėl 
turėjo daug draugų ne tik lietu- 
vių, bet - ir. svetimtaučių tarpe.

Jam mirus, draugai nuošir
džiai užjaučia jo gyvenimo drau
gę, rūpestingą žmoną, kuri pa
sišventusiai per kelis metus sa
vo ligonį vyrą globojo.

J. Gutauskas palaidotas vakar 
Southampton©.

Nauja Washingtono
- Maskvos linija

WASHINGTONAS. — Ame
rika ir Sovietų Sąjunga susitarė 
įsteigti naują karštą liniją tarp 
Washingtono ir Maskvos, kad 
reikalui esant, galima būtų kuo 
greičiausiai susisiekti, ši nauja 
linija neeis povandeniniais ka
beliais, kaip iki šiol, bet bus per
duodama per erdvės satelitą.

Abi valstybės susitarė ir dėl 
netikėtų atominių incidentų, ku
rie Įtarimų pilnoje atmosferoje 
gali sukelti branduolinį karą, ši 
sutartis būsianti pasirašyta dar 
šiais metais. Susitarimas pa
siektas Helsinkio derybose, kur 
tariamasi kaip apriboti strategi
nius ginklus ir sustabdyti gink
lavimosi lenktynes.

Atominės galybės seniai bijo 
netikėtų įvykių, kada viena ar 
kita pusė gali per klaidą, apsi
rikimą ar grynai per techninį su
trikimą paleisti kokią raketą. 
Kita pusė tokiu atveju galėtų iš
vystyti totalinį puolimą atomi
niais ginklais. Sutartis ir siekia 
išvengti šitokių galimybių.

— Rugsėjo 1 d. telefonu iš 
Vokietijos pranešta Vliko pirm, 
dr. J. K. Valiūnui: rugpiūčio 31 
d. vakare Vokietijos televizijoje 
buvo parodytos Baltijos valsty
bės, 1918—1940 m. laikotarpy.

Buvo rodomi Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos vaizdai, įvykiai, 
asmenys ir politinio, ūkinio bei 
kitltūrinio gyvenimo bruožai. 
Filmas buvęs labai gerai pa
ruoštas. (E)

Prezidentas Nixonas labai ati
džiai išklausė Dr. Jono Genio 
prašymą ir nurodė, kas šiuo rei
kalu būtų galima padaryti. Al
to atstovas padėkojo preziden
tui, o pats Altas tuojau ėmėsi 
žingsnių, kurie galėtų paleng
vinti dabartinę be pagrindo nu
teisto tauraus lietuvio padėtį.

Alto atstovas Dr. Genys Bal
tuose Rūmuose taip pat kalbė
josi šiuo ir kitais lietuvių reika
lais su transporto sekretorium 
John Volpe, kuris prižadėjo lie
tuviams pilną paramą Kudirkos 
byloje.

Be sekretoriaus Volpės, priė
mime dalyvavo ir Dr. Genio pa
sikalbėjimą su prezidentu klau
sė valstybės prokuroras John 
Mitchell, iždo sekretorius John 
Connally, švietimo ir sveikatos 
sekretorius Richardson ir keli 
kiti aukšti pareigūnai.

Kartu su Dr. Jonu Geniu Bal
tųjų Rūmų priėmime dalyvavo 
Chicagos lietuvis Kazys Oksas 
ir Washington© gyventojas lie
tuvis John Burgys.

Priėmimo metu Dr. Genys 
perdavė. prezidentienei poniai 
Nixon- lietuvių moterų linkėji
mus, kuri maloniai padėkojo, ir .. 
prašė jos vardu pasveikinti lie
tuves moteris.

Britų ministeris 
lanko Egiptą

KAIRAS. — Britanijos ūžsie* 
nio reikalų ministeris Douglas 
Home atvyko į Egiptą trijų die
nų vizito. Jis tarsis su preziden
tu Sadatu, užsienio reikalų mi- 
nisteriu Riadu ir kitais pareigū
nais.

Britanijos santykiai su Egip
tu ir kitomis arabų valstybėmis 
pastaruoju metu pagerėjo, nes 
britai remia arabų reikalavimą, 
kad Izraelis pasitrauktų iš oku
puotų arabų žemių. Buvo susi
tarta ir dėl Egipto-Britanijos at
siskaitymo už buvusius britų 
turtus Egipte, kuris juos na
cionalizavo po 1956 metų Brita
nijos, Prancūzijos ir Izraelio 
puolimo.

Nauja Egipto 
konstitucija ■

KAIRAS. — Egipto gyventojai 
didele dauguma priėmė naują 
konstituciją, už kurią balsavo 
99.98% visų balsuotojų. Ta pro
ga pasitraukė ligšiolinis minis- 
teriu kabinetas, kurį preziden
tas Sadat sudarė tik gegužės 
mėnesį. Norima duoti preziden
tui progą pertvarkyti kabinetą 
pagal naujos konstitucijos rei
kalavimus. Spėjama, kad 
lė dalis ministerių liks ir 
joje vyriausybėje.

Naujoji konstitucija 
egiptiečiams politines laisves ir 
socialinį teisingumą.

dide- 
nau-

žada

CASTEL GANDOLFO. — Va
tikanas paskelbė, kad Pasaulio 
Vyskupų sinode patarėjų vaid
menyje dalyvaus ir dvi moterys. 
Tai bus pirmas moterų dalyva
vimas tokiame suvažiavime.

Z - i -k. -
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Draugo dienraštyje išspausdin
tas p. Aid. Gasnerienės mūsų vi4 
sūdmenėi viešas pareiškimas, lie
čiantis-Liet. Jūrų Skautijos Vei
klą, JJi, kaip buvusi ilgametė 
LJS-jos vadovė, o dabar perė
jusią liet. Skautų Sąjungą if 
nutraukusi ryšius su’Liet.Jū- 
rų Skautija, kažin kokiais su
metimais vis dar rūpinasi LJS- 
jos veikla. Kadangi jos viešame 
pareiškime mūsų visuomenei pa
teikiami klaidingi teigimai ir nu
tylimi Įvykę faktai, dabartinė 
naujai išrinkta EJS-jos Vadija 
yra priversta padaryti viešai 
šiuos atitaisymus ir pareiški
mus:

Taktai ir’tikrovė
T. Dėl svarbių priežasčių nese

niai Liėt. jūrų Skaūtijos buvu
si Vadovybė'sušaukė net du LJS- 
jos atstovų-ių ir vadovų-ių su
važiavimus, kurių pirmas buvo 
korespondentinis, o kitas aki- 

• Vaizdinis, ir "kurių eigoje buvo 
sprendžiamas Liet. Jūrų Skau
tijos užsidarymas, įsijungiant 
Į vieną ir bendrą ’Liėt. Skautų 
Sąjungą, iš kurios prieš 8 me
tus buvo dėl bendros veiklos ne
sklandumų pasitraukta.

2. Kaip pirmame, taip ir ant
rame suvažiavime LJS-jos pil
nateisiai atstovai-ės ir vadovai- 
ės pasidalino Į beveik lygias dvi 
dalis. Vieni pasisakė už LJS-jos’ 
tęstinumą ir nesijungimą i LSS- 
‘gą, bes padiktuotos Įsijungimo 
sąlygos buvo žeminančios ir ne-

’prihntinos, o antra dalis atstovų 
ir vadovų, o ypač tie, kurie prieš 
■7^8 inetus daugiausia agitavo; 
tfašėir veikė už atsiskyrimą da
bar : kritę Į pesimizmą dėl LJS- 
jos nusmukimo, sumenkėjimo 
ir, jau šiuo atveju, net tarpusa
vyje-nesutarimo bei pasitikėji
mo net savo tarpe nustojimo, vi
som . keturiom siekė kaip nors 
Įsijungti Į LSS-gą, kad tik jos 
-užnugaryje rastų ramybę-ir gal 
tiaują dirvą savo tolimesnėm 
-privačiom ambicijom, aišku, pir
ma sušilus ir kur nors Įsitvirti
nus;

3. Kad būtų aiškiau supranta
ma Į koki akligatvi buvo pate
kę- mūsų kai kurie aukštesnieji 
vadovai, tegul bus leista čia pa
minėti, kad išklausius per .pa
skutini akivaizdinĮ suvažiavimą 
(š. m. bal. mėn. 3 d. Jaunimo 
Centre, Čikagoje) j. Skautų, ir 
j. Skaučių Vyriausiųjų. Skau- 
tininko-ės pranešimų, paaiškė
jo, jog per visą jų veiklos kaden
ciją daugelis LJS-jos vienetų 
nerado noro bendradarbiauti sų 
jais, o jie net savo Vadi jas ne
galėjo pilnai sudaryti, nes kvie
čiamieji arba atsisakydavo ar
ba visai beat sakydavo-Į kvieti
mus. Tarp Vyr. Skautininko ir 
Inkaro-tarybos net ryšiai nutrū
ko ir t. t.

4. Kada paskutiniame suva
žiavime galutinai išryškėjo Skir- 
titigi keliai, visi, kurie pirmame 
suvažiavime balsavo už’EJS-jos 
tęstinūrtią ir nesijungimą prie 
ėdamų sąlygų į' LSS-gą, Surašė

Mayor Daley's Annual Youth Foundation Venetian Night.

atstovavime
savo rezoliuciją, pasirašė ir, per
skaitę šios rezoliucijos tekstą 
Mame suvažiavime, kur pasisa
koma už savarankišką Liet. Jū
ros Skaūtijos veiklą, išsijungė 
iš tolimesnių debatų, o rezoliuci
jos nuorašą vėliau Įteikė suva
žiavimo prezidiumui. Savo ke
liu kita dalis atstovų ir vadovų 
priėmė rezoliuciją, kad Įsijun
gia Į LSS-gą, išsirenka Likvida
cinę (ar Įsijungimo ar Perdavi
mo) Komisiją, (dėl kurios var
do buvo ilgai sustota) ir galų 
gale vienapusiškai dar buvo pa
minėta, kad nuo tos dienos Liet. 
Jūrų Skautija uždaroma.

5. Savaime suprantama, kad 
antrą suvažiavimo dieną abi 
grupės turėjo savo skirtingus 
kelius ir skirtingas programas: 
Įsijungusieji į LSS-gą dėl su
prantamų priežasčių nuskubėjo 
Į bažnyčią, o po to padėjo vai
niką prie Žuvusių Paminklo, o 
tie, kurie rūpinosi tolimesniu 

■Liet. Jūrų Skautijos likimu ir 
veiklos tęstinumu, susirinko Me
nės salėje, 2515 W. 69 St., Čika
goje, su tikslu aptarti susidariu
sią padėti ir išdirbti tolimesnį 
veiklos planą, o taip pat apsi
spręsti dėl pasivadinimo ir išsi
rinkti savo naują Vadija.

6. Visapusiškai išdiskutavus 
jūrinio skautavimo pasivadini
mo klausimą, prieita išvada, kad 
tik iki šiol buvęs pasivadinimas 
“Lietuvių Jūrų Skautija” turi 
būti vartojamas ir toliau nesi- 
jungiančiųjų jūrų skautų ir 
skaučių dėl šių nriežasčiu:

a) peržiūrėjus Liet. Jūrų 
Skaūtijos Statutą, nerasta: kaip 
Ir kokiu būdu galima likviduo- 
ti'šrsambūri, nes buvusieji’LJS- 
jos vadovai, surašydami ir pri
imdami savo laiku ši statutą, 
šito 'nepramatė. Tad jei dides
nė ar mažesnž dalis narių ap
leidžia ši sambūri, kas gali už
drausti kitai ar didesnei ar ma
žesnei daliai narių pasilikti šia
me sambūryje ir tęsti tą pačią 
veiklą ’ toliau, nepaisant visai Į 
išeinančių nutarimus, kurie ne
saisto pasiliekančių.

b) Liet. Jūrų Skautija iki pat 
-skilimo dienos veikė kaipo pri
vatus, nelegalizuotas ir niekur 

-neužregistruotas sambūris, ;be 
jokio teisinio pagrindo. Jei šis 
sambūris būtų Amerikos bet ku
rioje Valstijoje inkorporuotas 
(Įcharteruotas ar Įregistruotas), 
tada savaime suprantama, kad 
tie asmenys, kurie steigė tą veik
lą ir kurie buvo pasirašę inkor
poruojant, gali užbaigti ar už
daryti savo veiklą, kurio atveju 
jokio tęstinumo negalėtų būti. 
Deja, ir to mūsų buvusieji vado
vai nepramatė.

c) ne svetimi kokie atėję as
menys nutarė toliau tęsti LJS- 
jos veiklą, bet nuo seniausio iki 
jauniausio nario, visi yra pilna
teisiai, suvažiavimuose regis
truoti IJS-jos atstovai-ės, vado- 
vai-ės, kurie turėjo ir turi tei
sę spręsti LJS-jos išlikimo, už- 
sivadinimo ir savivaldos klausi
mus.

Baltijos Juros Tunto ir Vaivos laivo stovyklautojai prie Mason £iero. Ui 
Flying Dutchman burlaivio stovi iš kairės į dešinę —. A< Butkevičius, R. 

Kancevičiūtė, G., Karaitis, J. Butkytė ir V. Kubilas.

Logiškos išvados

1. Pagal viršminėtų faktų iš
dėstymą, kurių teisingumą bet 
kam labai lengva patikrinti, su
sidaro labai nepalankios išva
dos, aptariant p. Aid. Gasnerie
nės viršminėtą viešą pareiški
mą. Jei p. A. G-nė imasi visuo
menei aiškinti, kad LJS-ja su
važiavimų “nutarimu, įsijung
dama į Lieuvos Skautų Sąjun
gą, baigė savo kaip atskiros ir 
savarankiškos organizacijos vei
klą ir kaipo tokia toliau nebeeg
zistuoja”, tai ji pradeda klai
dinti visuomenę, o taip pat pa
stato ir minėtą dienraštį ir sa
vo kai kuriuos kolegas Į nema
lonią padėtį.

Ji sąminingai nutyli, kad iš
einančių į LSS-gą balsai ir re
zoliucijų nutarimai pereiti Į 
LSS-gą bei paskelbti LJS-ją už
daryta ir nebeegzistuojančia at
simuša į pasiliekančių jų pusės 

Stovyklos improvizuoto laivo denis su stiebu* ant ku
rio kabo (iš dešinės į kairę) Baltijos Jūros Tunto'‘vė
liava ir L. J. $-jos vėliava. Stiebo viršuje plazda di

dysis LJS-jos vimpilas.

balsus ir rezoliucijų nutarimus 
pasilikti kur būta, nesi jungti į 
LSS-gą ir tęsti toliau savaran
kišką jūrų skautavimą LJS-jos 
eilėse, čia iš tikro yra labai aiš
ki situacija: vieni pilnateisiai 
nariai išėjo Į kitą organizaciją 
(giminingą, taip pat skautišką), 
o kiti, taip pat pilnateisiai na
riai ir dar nė kiek neblogesni, pa
siliko ten, kur buvo, todėl, apie 
bet kokius uždarymus nėra ir 
negali būti kalbos, nes tam nėra 
nei teisinio, nei moralinio ar Įsa
komojo pagrindo. Lieka tik ste
bėtis p. A. G-nės pastangomis, 
kad ji pateikia klaidingus fak
tus ir nutyli tiesą, sudarant mū
sų visuomenėje iliuziją, kad tik 
toks vienas nutarimas ir buvo 
priimtas.

2. Kiekvienam aišku, kai likę 
savo senojoje organizacijoje pil
nai eisiai nariai-narės per jų nau
jai išrinktą Vadija turi savaime 
aiškią ir neginčijamą teisę reik
štis ar tai spaudoje, ar tai ra
dijo, ar televizijoje, ar kur kitur, 
naudodami anksčiau vartotą 
antgalvę, šūkį ar kokius ženk
las. Juos galėtų pakeisti savoji 
Vadija arba gal tos organizaci
jos redakcinė komisija, bet tuo 
klausimu jokio balso neturi iš
ėjusieji iš LIS-jos eilių, kas lie
čia taip pat p. A. G-nę. Reikia 
taip pat sutikti ir su tuo, kad 
čia lemiamą žodį turi laikraščių

redakcijos ir administracijos bei busimieji vadovai būtų susipra-
radijo ar televizijų stočių vedė
jai.

3. Pagaliau pabaigai norisi pa
cituoti dar keletą p. Aki. Gasne
rienės sakinių iš jos viešo pa
reiškimo, kurio vertė ir svarba 
sukels nemažai abejonių. Ma
tyti, susirūpinusi, kad tie pasi- 
likėliai iš pat pirmų dienų su
gebėjo atgaivinti Naujienose 
LJS-jos žinių Skyrių, kurio -dėl 
politikavimų ir bendro LJS-jos 
nusmukdinimo jau nuo 1970 m. 
rugp. mėn. 10 d. nebebuvo, ban
do pateikti lyg aukščiausia tei
sėja dar tokią išmintį: “šiame 
skyriuje reiškiamos mintys ne
atstovauja Laėturių Skaūtų Są- 
jungon įsijungusią organižaciją, 
jos vadovus ir narius”. Stačiai 
keistas ir nesuprantamas yra šis 
teigimas, nes, Savaime sujjrhnta- 
ma, kad niekas ir nebando, ne
galvoja ir nesiruošia išėjusius 

į LSS-gą čia — IMS-je 5dar kaip 
nors “atstovauti”. Nesupranta
ma, kaip vienos organizacijos 
nariai ghlėtų iš'ViSo^“atstovau
ti" kitai organizacijai, jos vado* 
vams ar nariams. Todėl pata
riama p. A. GasriėHėriei ir jos 
vadovaujamai- Perdavimo ar1 Įsi
jungimo Komisijai "daugiau su
sikaupti tirikarrlesniu “atstova
vimu” visų išėjusių Į LSS-gą 
mūsų buvusių sesių ir brolių, ku
rie, žinant LSS-gos vadovų nuo
monę apie kapituliuojančius, nė
ra L. S. Sąjungoje pasitinkami 
kaip herojai-ės.

LJS-jos Vadija

Žinios
Vašdtos 'šfdvykla •

Dėl susidėjusių Įvairių prie
žasčių Lemonto Vietininkijos jū? 
rų skautės-ai nevyko šiemet sto
vyklauti, todėl, sumažėjus sto
vyklautojų skaičiui, buvo pakei
sta ir pati stovyklavimo vieta, 
Vietoje numatytos stovyklavie
tės prie Neptune Resort, Eagle 
River, Wis., stovyklavimas-Įvy
ko prie Wis. River kranto, ne
toli garsaus kurortinio Delis 
miestelio, Wis. Stovyklavo LJŠ 
Raitijos Jūros Tunto ir Vaivos 
laivo jūrų skautai-ės. Kelionėms 
Wisconsin© upe buvo naudojami 
indėnų “canoe” tipo laiveliai, o 

buriavimui Ežeruose buvo nau
do j&Mas-tenktyMni(r tipo burlai
vis Flyiwg Dutchman, su kuriuo 
buvo išburiuota beveik visi ap
linkiniai ežerai, k. a. Red Stone, 
Delton, Mason, DevUs Lake ir 
Wisconsin Lake, kuris yra vie
nas iš didesnių aplinkinių ežerų. 
Pagrindinis šios stovyklos tiks
las buvo paruošimas būsimų va
dovų upės kelionių ir buriavimo 
praktikoje.

Kadangi neužilgo gražus bū
relis naujų budžių ir gintarių 
ruošiami įžodžiui, todėl šie kan
didatai ypač buvo nuolat užimti 
šiais praktiniais užsiėmimais.
Vakarais prie laužo vykdavo pa
šnekesiai ir diskusijos dėl LJS- 
jos tikslų ir veiklos bei santy
kių su LSS-ga, nes norima, kad

tę savo veikloje ir gerai supras
tų, kodėl jie šiai organizacijai, 
o ne kitai priklauso, kad vieną 
dieną nesusvyruotų, kaip mūsų 
buvę kai kurie “chiefai” praei
tyje yra padarę.

Budžių Įžodžiui buvo paruoš
ti šie budžių kandidatai: v. v. 
G. Karaitis, v. v. P. Mintautas, 
v. v. K. Sipavičius ir v. v. E. 
Kniūkšta, o Gifitarių Įžodžiui: 
v.’R. Kancėvičiūtė ir J. Bauky- 
tė.

Pasitaikęs puikus oras ir gera 
stovyklautojų nuotaika padarė 
šią stovyklą tikrai Įsidėmėtiną 
kiekvieno stovyklautojo atmin- 
tyje. j. psk. b.‘J. Butkus,

Vieša, padėka
L. J. Skautijos mario stud. b. 

k. v. ’v. ‘J. Pačkausko tėveliui 
p. Stasiui Pačkauskui išreiškia
ma vieša padėka už L/J.'S. Bal
tijos 'Jūros Tuntui padovanotą 
mažai Vartoto- užbortinio laivelio 
motorą Elgin Firmos, 7^ H. P; 
pajėgumo su įvairiais priedais, 
šis-motoras iki šiol žymiai pasi
tarnavo prie mūsų’turimų bur
laivių, o taip pat prie naujai1 Įsi-* 

’ gyto fibetglasinio šlūpo Corbna- 
■ do-'25.

BurioVimokurscii
žymūs am enkiėtiš skautas ir 

buriuotojas ’M^Rf.rĖowenštiiiė

Good intentions never saved a penny.

NAUJIENOS '•
1739 So. Halšted Street Chicago, HL 60608

' It takes a comnatment to save money. To 
year fatafly/to the futrae. And maybe to 
TOor eottntry. Good intentions just aren’t 
wough. _ - - - -

That’s why the PayrcJl Savings Plan 
■verks so wefl. It’s a way of saying *T’m

, -Aod k’» almost effordess; AH you do is 
sign up cncc^ where you work. Then the 
amount you-specify » auttxnaticany 3et 
made from ybur check each payday and 
put info7 ILS. Strings Bonds. You have

After aH,Ws ha#d to spend money you 
ioa’ttoečh.

■» Oh, youTt touch k someday. For that 
heUae,-Or dream vacation, or for‘your 
kada’ coSege education.

Aad now • there’« a-boons interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Beads, 5V4% whfcn held to maturity of 
5 years 10 months (4%-the first year). 
Thet extra payable as a bonus at 
maturity, applies to aH Bonds issued 

1 aiuce June 1, 1970 . . . with a eotfipa* 
rahir improvement for aH older Bonds.

So think k over. The Payroll Savings 
^ftea. It’s a smaH effort, Mt K’s a big 
commitment. For you and yo«r etmbtty.

i Jr. yra padovanojęs Čikagos ame
rikiečių jūrų skautams 40 pėdų 
Owens kuterį-burlaivį. Kadangi 
jie turi įsigiję dar kitus 3 Dra- 

i gon klasės burlaivius po 30 pė
dų ilgio, todėl jie suruošė- jach
tos vadovų ir įgulos narių kur
sus, į kuriuos buvo pakviesti ir 
Čikagos LJS-jos Tunto nariai.

šie kursai vyko Columbia 
Yachtklubo patalpose š. m. ko
vo, bal. mėnesį ir tęsėsi 6 savai
tes. Sėkmingai dalyvavę ir iš
laikę egzaminus šie mūsų broliai 
gavo iš Čikagos Skautų Apygar
dos Tarybos atitinkamus pažy
mėjimus: v. v. Paulius Mintau
tas, v. v. Gintaras Karaitis, v. v. 
Algis P. Ankus, gintare Auš
rinė Karai tytė ir gint. k. Jasmi- 
nas Baukytė. Kartu su pažymė
jimu visi gavo atitinkamą gra
žiai išsiuvinėtą buriuotojo ženk
lą, kurį bus galima dėvėti prie 
uniformų.

Jūrininkystes kursai
Nors jau spaudoje buvo pla

čiai minėta, bet norima dar pri
minti mūsų gerb. skaitytojams, 
kad Balzeko Lietuvos Kultūri
niame Muziejuje, '4012 S. Ar
cher, Čikagoje, neužilgo prasi
dės jūrininkystės kursai, kurių 
metu kursantai bus apmokomi 
apie apsiėjimą su laivais, virvių 
mazgų, navigacijos taisykles, 
laivų sudėtines dalis ir laivų lie
menų rūšis, navigacines priemo
nes ir kompaso naudojimą. Po 
8 savaičių kursų lankymo, bus 
pravesti egzaminai ir išduoti ati
tinkami pažymėjimai. Kursai 
prasideda š. m. rugs. mėn. 16 d., 
ketvirtadien, 7 vai. 30 min. va
kare. Tęsis iki 9 vai. 30 min. 
vakaro.

Kursus praves Commander 
Arnold Lamm iš vietos Coast 
Guard Aux. Štabo. Už šiuos kur
sus jokio mokesčio neimama. 
Lietuviai, laivu ir vandens mė
gėjai, seni ir jauni raginami pa
sinaudoti šia proga, kurią tei
kia p.:Balzekų pastangomis įkur
tas Liėt. Kultūros Muziejus.

Gėdos diena
Medžiaga paimta iš j. sktn. 

Myk. Manomaičio “Gero Vė-

jo” Kalendoriaus, iŠplštinto 
tarpe jūrų skautų 1965 metų 
pradžioje. Įvykiai, datos ir fak
tai pateikiami be komentarų, 
nes ir taip kiekvienam išryš
kėja LSS-jos vadovų “Broliš
kumas”. i.:*

1963 metais rugpjūčio mėnesį 
Lietuvių Skautų Sąjunga suren
gė Jubiliejinę Tautinę Stovyklą 
Mannomet, Cape Code. Pneš tai 
j Myk. Manomaitis, kaipo 
jūrų skautų atstovas, buvo LSS 
Vadovybės įtrauktas ir į Jubi
liejinės Stovyklos štabą. Dar 
1963 met. kovo mėn. 10 d. v. s. 
Ant. Saulaitis, Sr. kvietė jūrų 
skautų atstovą iš Bostono Į Put- 
namą, kur vyko pasitarimai Ju
biliejinės Tautinės Stovyklos rei
kalais.

1963 m. rugp. mėn. 17 d. Bos
tono Jūrų Skautų “Nemuno” 
tuntas išvyko Į Jubūiejinę Tau
tinę Lietuvių Skautų Sąjungos 
stovyklą. Tunto stovyklauto
jams vadovavo j..psk. M. Mano
maitis. Atvykus į stovyklą, Įvy
ko kažkas nepaprasto,.ries,kilo 
didelis sąmyšis, subėgę vadovai 
kažin dėl ko ilgai tarėsi ir pa
galiau buvo jūrų skautų atvy- 
kusiems broliams pranešta, krid 
į stovyklą jūrų ska’ūtai nebus 
įsileisti, o jei bandys veržtis jė
ga, turima užtenkamai policinių 
priemonių.

Jūrų skautai veržtis visai ne
bandė. Tada visi Bostono Jūrų 
Skautai buvo išrikiuoti ir buvo 
su trimis “Gero-Vėjo”-šūkiais 
atsisveikinta su -stovyklaujan
čiais “Broliais”-miško-skautais. 
Pagal tūntininko Įsakymą Nr. 33 
skubiai buvo suorganizuota bė
dos stovykla pas Edvardą rEitą 
ūkyje prie'Baltosios Salos, šiai 

-stovyklai vadovavo j. psk.-M.Ma
nomaitis ir-Edv. Eitas, o virtuvę 
vedė p. Kovieriė.

Neįsileidimo priežastis buvo 
ta, kad jūrų škautijaj dėl-daro
mų jai skriaudų, pareiškė 1963 
kovo mėn. 12 d., kad pasitrau
kia iš Brolijos, bet pasilieka- LS 
S-'gos nariai. -Visi - labai - pergy
veno šį Įvyki.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

— JONAS ADOMAVRIUS, M. D.

MOKYKIMĖS ATLtKTf GYDYTOJŲ NURODYMUS
Virš 82% pacientų nepajėgia atlikti gydytojų nurodymus.

Mediciniška tiesa
, Kas iš to, kad medicina žen- į visiems sava asmenybe daugiau 
gia pirmyn, kad geri gydytojai žmoniškais tapti.
gerai išaiškina figas ir pataria 
sergantiesiems užsilaikymą bei 
gydymą — vis vien pacientų di
delė dauguma — jų net 82% 
neatlieka gydytojų nurodymus. 
Čia ir prieinam vieną labai ap
leistą gyvenime ir medicinoje 
sritį, kurioje reikia dabar vi

ešiems — tiek gydytojams, tiek 
pacientams pasispausti. Tai dva
sinės — mediciniškai kalbant, 
emocinės — jausminės higienos 
dėsnių prisilaikymas, jų prisilai
kymo pajėgumui priaugimas. 
Kito kelio į sveikesnį visų mūsų 
gyvenimą nėra. Reikia mums

Blogiausia, kad mes visose 
srityse dar po senovei prisilai-
kome įvairiausių prietarų. Štai 
dabar išleista prel. M. J. Urbo
no, LLD 130 religinio turinio ei
lėraščių. Tikrumoje ten jokios 
religijos nėra — vien psicholo
ginė netiesa žmonėms peršama. 
Kad ir štai šitoks ketureilis: — 
“Kas tur sveiką protą, elgiasi 
protingai; gyvena dievotai, do
rai ir laimingai”. Juk reikia vi
siems kruviną prakaitą lieti, 
kad žmogus įgautų sveiką protą. 
Vien nuo pasakymo jis neatsi
randa toks. Čia ir yra didžiau-
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Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000

INSURED

sias prietaras dar iki šiandien 
kartojamas: vien pasakymu pa
sitenkinimas, ir tikėjimas, kad 
viskas gerai klosis — jų darbas 
tuo ir turi baigtis. Kokia laimė 
būtų, kad tai ne prietaras būtų! 
Medicina šiandien žino, kad no
rint susilaukti pilnutiniai svei
ko žmogaus, reikia nežmoniškai 
daug ir teisingai dirbti; pareng
ti tėvus naujos gyvybės pradė
jimui, sveikai ją pradėti, svei
kai ją išnešioti, sveikai ją pa
gimdyti ir po to suteikti jai kū
rybinę aplinką jos pilnutiniam 
susveikimui: kūnu, protu ir jaus
mais subrendimui. Dar reikės 
tokią asmenybę šių dienų moks
lu apšviesti. Tik tada toks — 
taip parengtas žmogus pajėgs 
tikti ir prie svečio ir prie pe
čiaus. Tik taip net dar prieš jo 
prasidėjimą tinkamu žmogum 
rengiamas asmuo pajėgs gyven
ti “dievotai, dorai ir laimingai”.

Apsisaugojimas vertesnis 
už gydymąsi

Nuo įvairių ligų ir nuo kito
kių negerovių apsisaugojimo sva
ras yra daug vertesnis už gydy
mosi centnerį. Todėl visi viso
mis jėgomis stenkimės išvengti 
ligų ir nelaimių. Nuo ligų ap
sisaugojimo mokslas vadinasi 
higiena. Tai sveikatos keliai — 
jos dėsniai. Jie liečia mūsų tre
jopą sveikatą: kūno, proto ir 
jausmų tvarką. Tos trejopos 
tvarkos bojimui kiekvienas iš 
mūsų turime pasirengti, jei no
rime tikrai sveikais būti. Šian
dieninio žmogaus gyvenimo die
nos perdažnai esti trumpos, liūd- 
nos"ir skausmo kupinos, šiame 
krašte kasmet nusiminusių (de
pressed) asmenų paguldoma li
goninėse virš 219,500. Tai su
daro 23.3% visų 940,500 psichi
nių lionių paguldytų į šio kraš
to psichiatrines ligonines 1968 
metais. Vienas iš 200 nusimi
nusių žmonių nusižudo. Savižu
dybė yra šio krašto žmonių 13- 
toji mirties priežastis. Pernai 
šiam krašte buvo 23,000 savižu- 
dysčių. Tai visi jausmų ne
sveikatos — nusiminimo pasė
kos.

Tailandijos gatvėse daug nepilname* 
cių pardavinėja egzotišku gėlięi vai
nikus. Bangkok© policija juos vari
nėja nuo gatvių, nes jos pavojingos 

patiems pardavinėtojams.

mokytojų, vyresniųjų meilę... pradės jausti, kad jo kojos lyg.tant, imasi žmoniškos veiklos: 
Visus tuos geriausius ir dar ki- nesavos; jo nagai ims lėtai bei I meta rūkęs, ima Zinc sulfato 
tus gerus dalykus mes turime. savotiškai augti, jo kojos ims | tris kapsules paroje, valgo 
vaikams ne skelbti, ne pamoks- spalvą keisti keičiant padėtį, jo \ kremzles, ima Alertonic, nume- 
lauti, bet gyvu savu gyvenimu Į kojų oda pasidarys kaip šilkinė i ta svorį ir riebalų nevartoja. O
jiems perstatyti. Užtai eikime'—permatoma. j jei jis to nepadarys — tai- jis
šiandien kiekvienas dirbti dve-1 Gydytojas prirašys Cyclospas-' pravirkdins savo vietovės bur- 
jopo darbo; 1. Ne tik savo kūną, Į mol capsules, Favabid tokias, ar. mistrą.
protą, bet ir jausmus imkime Į Arlidin tabletes. Viskas neveiks. |---------------------------- —-------- -
švarinti, žmoginti — žodžiu, pri- ' nes pagrindai nebus sveikatai SKAITYK PATS IR PARAGINO 
sulaikykime ne tik kūno, proto, ■ padėti reikiamai. Tegul jis. dar KITUS SKAITYTI
bet ir dvasios — jausmų svei- prieš kojose gangrenai išsivys- NAUJIENAS
katos dėsnių, kitaip išsireiš
kiant, higienos. 2. Savais kūry- 
biniais-žmoniškais elgesiais nuo 
mažens pratinkime vaikus už
laikyti ne tik kūno, proto, bet 
dvasios — jausmų sveikatos - 
hiegienos dėsnius. Visi mūsų 
darbai ir visi mūsų turtai pri
valo tarnauti didesniu pajėgu
mui laimę teikiant. Tik per ar
timui suteiktą laimę mes patys 
tampame laimingais, linksmais, 
kūnu-protu ir jausmais daug 
sveikesniais žmonėmis. Visos 
mūsų vilos, visos mūsų banke 
sąskaitos, visas mūsų kitoks tu
rimas medžiaginis gėris turi tar
nauti vienam tikslui: didesnės 
artimui laimės suteikimui. Nuo

/----------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- .

n GEROS DOVANOS
iios knygos parduodamos dabar "Nau (ienose** su 

didelėmis nuolaidomis:

Or. A Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _____ S3.00
Minkštais viršeliais tik ......... ..... ............    $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Vietoie $2.00 dabar
tik ________________________________________________  $1 50

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

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, II.L.

L-----------------------------------------------------------------------------------------f
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100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

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

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

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608
-

Tvarkykimės jausmais — 
būsime laimingi

O kaip laimingas, kūrybingas 
ir džiaugsmo pilnas galėtų būti 
kiekvieno žmogaus gyvenimas, 
jei jo jausmai pajėgtų valdyti 
kūną gerų darbų atlikime. Ki
taip sakant, jei tik žmogus sa
va dvasia — savais jausmais 
(emocijomis) pajėgtų subręsti 
Į žmonišką asmenį. Tas toks 
brendimas turi prasidėti nuo pat 
mažens. Dar daugiau — dar 
prieš žmogaus pradėjimą jo 
brandinimas turi prasidėti.

žmogaus gyvenime viską le
mia jo nusiteikimas — jo dva
sia — jausmai (emocijos). Tie 
jausmai gali būti sveiki — žmo
niški, ar liguisti — gyvuliški. 
Viskas pareina didžia dalimi nuo 
išauklėjimo (kita dalis žmogaus 
gėrio priklauso nuo jo prigimtų 
savumų). Visais atvejais žmo
gaus elgesius lemia jo dvasinės 
savybės: jos gali būti, kaip žmo
nės sako,. dieviškos ir šėtoniš
kos. Kartoju: viskas priklauso 
nuo auklėjimo iš pat mažens. 
Žinoma, auklėjimui nėra lygus. 
Geras auklejrmal- apima du da
lyku: 1. suaugusiųjų žmonišką 
elgesį, 2. aplinkos kūrybiškumą. 
Kito kelio į žmogaus išauklėji
mą — jo dvasios (jausmų) 
sutvarkymą nėra, nebuvo ir ne
bus. Todėl ir neieškokime pa
kaitalo svarbiausiam mūsų el
gesiui: savęs sutvarkymui ir 
aplinkos sužmoginimui. Dar 
šiandien pradėkime dirbti dve
jopai: save ir savus vaikus im
kime žmoginti dvejopai veikda
mi: suimkim e save į nagus, pa- 
ruoškime vaikams jų amžiui ir 
polinkiams atsakančią kūrybin
gą aplinką. Tai ir bus visas — 
nors gana sunkus — pats svar
biausias darbas čia ant žemės 
begyvenant atliktinas. Tai sa
vęs ir savo prieauglio tinkamas 
tvarkymas. Visi kiti darbai — 
darbeliai yra tik priedas prie 
virš minėto suaugusiųjų sužmo- 
niškėjimo ir žmoniškais asmeni
mis vaikų išauginimo. Be šių 
dviejų darbų atlikimo: be su
augusiųjų susitvarkymo ir be 
vaikų sutvarkymo — visas ki
toks mūsų turimas gėris netruks 
pavirsti Šukėmis. Tas šukes jau 
dabar neaklas mato ir nekurčias 
girdi jų čežėjimą. Kūrybinis 
darbas — ir tik toks darbas mus 
išgelbės iš dabartinės taip spar
čiai besiartinančios dvasinės pra
žūties. Kito kelio, išskyrus žmo
nišką veiklą, mums nėra į išsi
gelbėjimą nuo jausmais pairu
sio žmogaus padarinių.

Meskim senus prietarus

Todėl meskim senus neveik
lius darbus, visokiausius prieta
rus, kad pamokslo, švęsto van
dens, pabarimo, rykštės, kalėji
mo... reikia nusikaltėliams. Nė 
nemėginkim ką nors statyti lie
žuviu, kai kruvinu prakaitu per
sunktų darbų iš mūsų reikalau
ja Dievas ir žmogus. Tad liau
kimės vien liežuviu įkalbinėję 
vaikui religiją, tautybę, mokslo 
pamėgimą, gerus elgesius, tėvų,

tokio mūsii dvasinio (jausmais) 
subrendimo pradės žmoniškėti 
mūsų gyvenimas.

Pasiskaityti. Carl R. Rogers: 
i On Becoming A Person, Hought
on Mifflin Co. — Boston.

*

i STENKIMĖS TEISINGU
; ATSAKYMU PASINAUDOTI

j Kojų pirštai plinka — kas daryti
Klausimas. Gerbiamas Dak

tare, prašau gelbėti mano vy
ra: jis jau per gatvę nepereina 
be skausmų blauzdose. Dabar 
jam vienos kojos pirštai nupli
ko ir labai bijo bent kiek šaltes
nio oro. Sakau jam mesti rū
kius, o jis tik juokauja: girdi, 
kirminai negrauš kojos, kai su 
dvidešimčia cigarečių paroje iš
rūkysiu. Ką su tokiu daryti?

Atsakymas. Jau Tamstos vy
ras padarytas — nieko su juo 
negalima daryti tol, kol jis pats 
pajėgs savo suimti į nagą ir liau
sis rūkęs, ir pradės atsakančiai 
gintis nuo sklerozės kojų arteri
jose. Mitybai kojose dėl sklero
zės gyslose sumažėjus, ima slink
ti plaukai nuo kojų, pirštų. Tai 
vienas ženklų — gana ankstybų 
— dėl prasidėjusios sklerozės 
kojose. Jau jam skausmai blauz
dose atsiranda kiek paėjus. Tai 
kitas tose vietose, sklerozės žen
klas. Dar tegul jis parūko, ir

Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis kn>Fgomis. 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALGYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
infvmūs duomenvs apie bo^evikm^ti T.ietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrini anr^vmas apin Simo 
Kudirkos oabėgima ir io išdavimą rusams. Trsaediia ivvtn bend^a- 
darbia”fniu ir tiltu statytoiu su coviptais sukatų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jura;s Gliaudą, AGONUA. Rnrn^nn% 40P nsl.. Vaina 5 dok Ap
rašoma Lietuvos vvriavsvhės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Ste^aniia Rūkiene, GR’ŽIMĄS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašvfi ramiu klasišku stiliumi aoie sunkia pavergto lietu
vio dalia. Anrašvmo būdas ir stilius nHlv^sta variausiems garsiosios 
rašvtoins Pearl. Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

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

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašvta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išrvškėjes n^sikeičias Vomunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl.. $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Aiifnrp buvo Vilniuje. Trakuose Druskininkuos^. Kaune. Naudakiunse. 
Klsinėdnm ir Palangoje. Vaizdūs anrašyirmi, ka ii matė, kokias 
kalbas girdėin ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

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

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS*. Au
toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitprooo 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 anie išpivnos kultū
rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį 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.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! INSURED

f P T9 /3

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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.
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Dienraščio kainos:
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pusei metų __ ___________ $12.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

PENSILVANIJOS VALSTIJA - 
ADV. FRANK ZOGO TĖVYNĖ

Prisipažįstu, kad Pensilvaui- Loan Bendrovės prezidentu, 
visų laikų advokatu Franku Zogu, nors ir 

trumpai prisiminiau Pensilva
nijos istorijų.

Kai anglai jau buvo veik 
spėję išstumti toje vietoje be
sikuriančius švedų ir olandų 
kolonistus, .atsitiko pačioje 
Anglijoje vienas svarbesnis 
įvykis, turėjęs lemiamos reikš
mės šios kolonijos susiforma
vimui. Tuo laiku Anglijoje mi
rė Jūrų admirolas Penn, kuris 
buvo taip praturtėjęs, kad ir

jos valstija mane 
daug daugiau domino, nei ku
ri kita, kad ir gausingesnė ir 
didesnius miestus turinti Ame
rikos vėliavos žvaigždė. Ji do
mino dėl savo turtingos istori
jos ir vaidmnes, susijusio su 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
įsisteigimu. Domino nemažiau 
ir dėlto, kad tai yra visos mū
sų lietuvių išeivijos tikrasis 
lopšys. Dabar, kai ėjau pokal
biui su Midland Saving and

NAUJIENŲ ofisas atdaras kssdian, išskyrus sekmadienius, nuo

Nikita S. Chruščiovas
žmogus yra žaislas, likimo, kuris yra apgaulingas ir 

kuriuo negalima pasitikėti. Tas likimas tai iškelia žmogų I
į aukštybes, tai begėdiškai numeta jį į prarają.

Maždaug taip buvo apibūdintas Napoleono likimas 
po jo nesėkmingo ir tragiško žygio į Rusiją. Nors jam 
tada ir pasisekė užimti Maskvą, bet dėl nepaprastų šal
čių ir maisto bei kitų reikmenų trūkumo jo vadovauja
ma armija priversta buvo skubiai- trauktis, iš visų pusių 
užpuldinėjama rusų_ kariuomenės.. Pasitraukimas buvo 
tikrai tragiškas: tūkstančiai ir tūkstančiai prancūzų žu
vo. Tik pagal tuos laikus milžiniškos Napoleono armijos 
likučiams pavyko išsigelbėti! ir pasiekti Prancūziją.

Ryšium su tuo Napoleono nesėkmingu žygiu ir Mask
vos gaisru (pasitraukdamas iš-Maskvos, Napoleonas įsa
kė ją padegti) ir buvo, sukurta plačiai vėliau dainuoja
ma daina apie likimo apgaulingumą.

Iš tiesų, prieš pasinešimą užkariauti Rusiją Napo
leonas buvo iškilęs į aukštybes, iš kurių likimas jį nu
bloškė į prarają, kai užkariavimas nepasisekė.

Ta apie Napoleoną sukurta dainuška iš dalies tinka 
ir Nikitai S. Chruščiovui, kuris taip pat buvo labai iškilęs 
ir kurį likimas begailestingai nubloškė į prarają, į 
užmirštį.

Per paskutinius septynerius metus Chruščiovas bu
vo laikomas ‘Tieasmenybe” Sovietų Sąjungoje. Vadinasi, 
visiškai bereikšmingu asmeniu, kurį neverta nei prisi
minti, nei apie jį kalbėti. Kai praeitą šeštadienį jis šir
dies smūgio ištiktas mirė, tai sovietų spauda nerado rei
kalo tuojau apie tai pranešti.. Nebuvo apie tai pranešta 
nei per radiją bei televiziją. Tik po 36 valandų laikraš
čiuose pasirodė žinia apie Nikitos, mirtį.

Faktiškai, sako The New York Times, šeštadienį 
Nikita S. Chruščiovas mirė antru kartu. Jo politinė mir
tis pirmą kartą įvyko 1964 metais, kai jis be jokių cere
monijų buvo pašalintas iš savo posto ir liko bereikšmiu 
asmeniu. /' J . i

Pašalino Chruščiovą iš dalies jo proteguojami ben
dradarbiai, kurių priešakyje, buvo; Brežnevas,. Kosyginas 
ir kompanija. Pašalindami jį, jie pasiryžo ir visiškai jį 
nuvertinti, tiesiog-iš istorijos lapų ištrinti.

Bet ar tai jiems pasiseks, ar Chruščiovo septynerių 
metų viešpatavimas Sovietų Sąjungoje bus išbrauktas iš 
istorijos, tai kitas klausimas. Per tuos jo viešpatavimo

septynerius metus įvyko tokių nepaprastai svarbių daly
kų, kurių jokiu būdu iš pasaulinės ir — savaime supran
tama — iš Rusijos istorijos nepasiseks,, ištraukti, ištrinti. 
0 kadangi su tais svarbiais dalykais ir įvykiais yra labai 
artimai susietas Chruščiovo vardas, tai ir tas vardas ne
galės būti išbrauktas.

Gerai ar blogai elgėsi Chruščiovas — tai labai sudė
tingas klausimas. Ir į tą klausimą įvairiai atsakoma. 
Pirmiausia nėra jokios abejonės, kad Chruščiovas troško 
garbės, troško galios. Ir prie to tikslo jis ėjo, nesiskai
tydamas su jokiomis priemonėmis.. Stalinui viešpatau
jant, jis buvo jo ištikimas tarnas ir jo valios vykdytojas. 
Ukrainoje jis žiauriausiomis priemonėmis vykdė ūkinin
kų kolektyvizaciją, kurios pasekmėje žuvo, kaip apskai
čiuojama, keturi milijonai su virtum žmonių.

Tai tokią “paslaugą” Chruščiovas atliko Stalinui. Ir 
vis dėlto jis to despoto nebuvo numatytas jo įpėdiniu. 
Skelbiama, kad jis vos per plauką išliko gyvas, atseit, 
Stalino nesulikviduotas.

Po Stalino mirties 1953 m. Kremliaus valdovu pa
sidarė Malenkovas, kurį Chruščiovas sugebėjo- “išėsti”. 
Po to kurį laiką premjero pareigas ėjo Bulganinas. Tar ■ 
čįau jau 1957 m. Chruščiovas pasidarė ne tik komunistų 
partijos generaliniu sekretorium, bet taip pat ir prem
jeru. Vadinasi, pasidarė formališku Sovietų Sąjungos 
valdovu, nors tokiu faktiškai buvo nuo 1954 m.

Gal vienu didžiausiu Chruščiovo nuopelnu, yrą laiko
mas Stalino nuvainikavimas. Tai jis padarė 1956 'm. va
sario 24 d., pasakydamas Komunistų partijos 20-me- kong
rese kalbą apie Stalino žiaurumus, kurių pasekmėje žu
vo milijonai žmonių. . ■

Kai kurių manymu, tas Stalino nuvainikavimas daug 
prisidėjo prie “atodrėkio” Sovietijoje ir reabilitavimo 
tūkstančių ir tūkstančių nekaltai nužudytų žmonių Iš vi
so prisidėjo prie diktatūros sušvelnėjimo. Tai gal ir- yra 
jo didžiausias nuopelnas.

Bendrai imant, Chruščiovo viešpatavimo-metai buvo 
nepaprastai audringi. Jis sukėlė Berlyno krizę, Kubos 
krizę, pasiuntė kariuomenę į- Vengriją m šūkavo apie 
“Amerikos pasivijimą ir pralenkimą” bei apie, kapitaliz
mo palaidojimą. Bet ir sukeldamas-krizes, jis vis dėlto 
sugebėjo iš jų išsinarplioti, sugebėjo laiku sustoti ir iš
vengti konflikto. Dėlei to kai kurie vadinamieji kręmle- 
logai (Kremliaus valdovų tyrinėtojai.) reiškia nuomonę, 
kad, nežiūrint visų padarytų, klaidų bei visų trūkumų, 
Chruščiovas buvo pranašesnis už Brežnevą ir-jo. kompa-. 
niją. Tad ir reiškiama abejonė, kad tai kompanijai vargu i Jau "buvo pilnai subrendusi ir 
pasiseks Chruščiovą iš istorijos lapų ištrintų. [pačiuose laisvės siekimuose ne

Karoliui Antrajam vien tik dėl ekonominių prio- 
buvp paskolinęs stambių pini-'žasčių, bet ir dėl laisvo pačių 
gų suipų, net 16000 svarų, kujžnionių apsisprendimo, br pa- 
rie> nūdien prilygtų jau milijo
ninei vertei. Jo turto pavel
dėtoju likosi jo sūnus William 
4*enn.

WILLIAM PENN
Tas William Penų buvo gi

męs ,1644 metais, baigęs, be-, 
rods, Oxfordo universitetu, 
visai nebuvo linkęs eiti tėvo 
pėdomis. Jis susižavėjęs kva
kerių idėjomis patapo jų mi
sionierium, pamokslininku ir 
parašė eilę knygų, traktatų, 
kuriuose skelbė ir tolerancijos 
idėjas. Už tų savo veiklų ir 
raštus karkartėmis būdavo 
suimamas ir įkalinamas. Tam 
dabar admirolo turto paveldė
tojui ir . karalius Karolis Ant
rasis, privalėjo sumokėti iš jo 
tėvo gautu paskolų.

Karalius Karolis Antrasis su 
rado gerų išeitį tai skolai atly
ginai. Jis atidavė tų Anglijos 
kolonijų veik visai dar neap
gyventų 1684 metais William 
Penn. Atvykęs čia su savo drau 
gaiš, kvakeriajs, netrukus įkū
rė Filadelfijos miestų netoli 
Delware upės. Ar ne dviejų 
metų laikotarpyje į, tų naujų 
kvakerių tėvynę atvyko dar 
virš trijų tūkstančių jų pase- 
Kėjų. pįs tarpais išvykdavo 
su savų misijomis į Europų ir 
dar dųųgįąu atsiveždavo tų pa
sekėjų, iš Olandijos, ir iš Vokie- 
tijos. Kolonija greitai augo gy
ventojų skaičiumi ir stiprėjo 
savo laisvo žmogaus apsisp
rendimo idėjomis. Jau tada 
kvakeriai skelbė, jog krikščio- 
niui nedera; turėti vergų. Pri
simintina dar, jog tos koloni
jos. tėvas William Penn buvo 
galvojęs pavadinti jų Silvanija, 
bet. karalius Karolis Antrasis, 
gerbdamas jo tėvo atminimą, 
patarė dridėti priešdėlį Penn ir 
tų kolonijų pavadino Pennsil- 
vapija,, kas, lietuviškai išver
kus reiškio Penno miškas.

Žinoma, tai pasakoju ne 
Midland Saving aud Loan ben
drovės prezidentui adv. Frank 
Zogui, kuris savo, gimtos, vals
tijos istorijų geriau žino, negu 
bet kuris kitas, bet manyda
mas, jog jos istorija ir mums 
įdomi ir nesvetima. Taigi, 
Pensilvanijos valstija Jungti
nių Amerikos Valstybių įsikū
rimo metu buvo daug daugiau 
pribrendusi laisvės siekimams, 
negu bet kuri kita. Daugiausia 
tada kitas valstijas paskatino 
imtis revoliucinių žygių anglų 
ekonominė politika ir išnau
dojimas resursų savo metro
polijos reikalui. Pensilvanija

čios demokratinės idėjos ir 
formos čia rado nepriklauso
mų J. A. Valstybių įsteigimui 
geriausių dirvų šioje kvakerių 
tėvynėje. Tad. nestebėtų11#, jog. 
jos teritorijos ribose vyko ir 
patys svarbiausi to lemiamo 

. meto įvy kiai.

FILADELFIJOS, MiESTAS
Čia, kaip tik William Ręnno 

įkurtame Filadelfijos mieste,. 
1776 metais buvo paskelbia 
Jungtinių Amerikos Vaistysiu 
nepriklausomybės, deklaracija 
ir priimta laikinoji konsti.tų-

paskelbiu. J. A. V-bių 
somybės deklaracijų. Anglams 
okupavus. 1777 78 metąis
Filadelfijos, miestų, jis, kaip 
brangi relikvija, buvo paslėp
tas Allentowne if vėtiųo vėl 
grąžintas. Varpas tuo metu 
buvo įskife^ ų dabar saugomas 
kaip viena iš svarbiausių ne
priklausomybės relikvijų.

LAISVĖS VARPAS
Verta šia proga prisiminti, 

jog ir Amerikos lietuviai, sek
dami šiuo, pavyzdžiu, ' nuliedi- 

’no ir padovanojo Lietuvai 
Laisvės Vųrpų. Ta mintis bu
vo iškelta 1919 inetajs birže
lio 8 — 11 dienomis sušauk La-

pačiuose laisvės siekimuose ne 1776 metais liepos 4 dienų,

ei j a. Tiesa, šiame mieste-j ąu. ine Amerikos lietuvių svirne 
anksčiau buvo, jyykę svarbių Likagoje. : _ 
aptarimų, ir padaryta svarbių 
nuosprendžių-. Taip aptaj 1774 
metais rugpjūčio mėnesį pro- 
vjnpinis. kongresai išrinko, at-, 
stovus į kontinentini kongresų, 
kuris irgi įvyko. 17,7/4 metais 
rugsėjo mėnesį-. Neužmirština 
ir kita svarbi data,, kad Pen
silvanijoje Amerikos išlaisvi
nimo armiją, vadovaujama 
generolo Jurgio Vašingtono, 
miškuose praleido 4777 — 78 
metų, žiemų..

Tų istorinių, dalų nestinga ir 
vėlesniais laikais. O. H. Perry 
jos teritorijoje sukūrė stiprų 
J. A. V. laivynų, kuris laimėjo 
1812 metais lemiamų mūšį prie 
Eirie ežerų. Tas laimėjimas 
atnešė ir teritorinių ribų didelį 
praplėtimų ir padidino jos ga
lybės svorį visame pasaulyje. 
Ir Civilinio karo metu Pensil-. 
vanijos armijų, pirmoji, atsku
bėjo, prezidentui Linkolnui į pa 
galbų. Pensilvanijos, valstybės 
teritorijoje įvyko prie Gettys^ 
burgo ir Civilinio- karo lemia?, 
mas; mūšis. Tų svarbių datų 
būtų galima ir daugiau suras
ti Amerikos ir pačios valstijos 
istorijoje.

ISTORIŠKI PAMINKLAI
Daug tų istorinių paminklų 

yra ir dabar išlikę iš tų laikų, 
būtent, Nepriklausomybės sa
lė, kur susirinko pirmasis J. 
A. V-bių kongresas; Betsy Ro
se namai, kuriuose 17777 me
tais buvo paruošta pirmoji val
stybės vėliava; Prancūzų rene
sanso stiliaus, rotušė, kur ant 
aukšto bokšto stovi įr IT metrų 
aukščio, WiHiųm: Penn; statula. 
Daug istorinės medžiagos, yra 
muziejuose,

^Nepriklausomybės, paskelbi
mo salėje yra patalpintas ir 
Amerikos Laisvės Varpas. Jis 
buvo nuliedintas dar 1753 me
tais su irašu: “Skelb laisve vi
soje šalyje visiems, gyvento-. 
jams’1. Juo buvo skambinta ir kektąrus ploto.

, sumanymų iškė
lė ir v.ėjjųų į?pvo tos ip.ipti.es 
jkūųytojjas ąd vokalus. Jonas 
Bagdžjūnps, fš. surinktų aukų 
ir buy.° nuliedintas tas varpas. 
jĮjįS, syėrė 1200 svarų. Jis turi

y o jp įpinisleris Bronjus Balu
tis:. “O. skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, tas laisvės 
nevertas,, kas negina, jos”. Ki- 
'toje pusėje buvo reljefinė vy
tis, lyg skelbianti k^d tai yra 
dovana Amerikos, lietuvių sei
mo. Varpas buyo, numatytas 
įkelti į- Gedimino pilies'bpkštą 
Viliniuje, bet dėl lenkų oku- 
pacijos, negalint to padaryti, 
šįs Laisvės Varpas buvo. 1922 
metais atvežtas į Kaimų ir 
įkeltas į Karo Muziejaus bokš
tų. Pirmaisiais tos iškilmės 
varpų skambintojais buvo auš 
rininkas inž. Petras Vileišis ir 
vienas laisvės, kovų invalidas. 
Paskiau Laisvės Varpu skam
bindavo tik per Vasario šešio
liktųjų ir tautinių istorinių su
kakčių jubiliejų metu.

MIŠKAI IR PARKAI
Grįžtant prie Pensilvanijos, 

pastebėtina, jog ji yra tarp De- 
jeware upės ir Erie ežerų. Jo
sios paviršių reljefiniai ap
sprendžia daugiausia Apalačų 
— Alegėnų kalnai ir- plačiai iš-

yra platūs, gražūs kloniai. 
Vakarų pusėje jmatosi.x dideli 
plokšiakąlnjąi. 4*avįršiti den
gia gausus miškan' Jeigu" mos 
miškus sujungtume Į vienų plo 
ta, padengtų- daugiau kaip pu
sę visos Pensilvanijos valstijos 
teritorijos.. Vien pati valstija 
:turi apie 700,000 hektarų miš
ko. Valstijos globoje 'ir prie
žiūroje. yra 9^ parkai su 38.000 
hektarų. Kai (kurie jų savo 
plotu yra labai dideli. Taip 
sakysime, O. H. Perry parkas 
užima 2,054 hektarus, o Jur
gio Vašingtono stovyklos vie
tai prisiminti irgi siekia 948

(Bns daugiau)
k

M. GELZINIS

Klaipėda ordino valdžioje 
(1252-1525 m.)

e
Die Deutschen selber solllcn nie vergessen, 
auf welche Weise ihre Voreltern in den. 
Besitz der Lander gekonimen sind und 
welche Schuld sie den unterdruckten Ein- 
geborenen abzutragen haben.)

Ir dar paklausykime vokiečių istoriko 
G. Merkei, ką jis rašo apie kardininkus:

“Kardininkai sunaikino latvių dvasių, 
kaip ir jų namelius bei valstybę. Šim
tus metų jie teriojo latvių žemę visuose 
kraštuose ir darė jiems sielvartų. Nei vie
ni tos ramios tautos namai nebuvo be pa
vojaus nuo tų žmogžudžių, kurie juo šven- 
tesni tarė esu, juo daugiau jie nuodėmė
mis buvo apsikrovę ir kurie kiekvieną va
landą laikė pLažūvusią, kurią jie ąežrnog- 
žudžiavo. Kur jie kokį “pagonį” pamaty
davo, ten įžiūrėdavo savo kraugerystei 
grobį; jiems pakakdavo, kad kas buvo ne
krikštytas, — tąi buvo, pakankama priežas
tis nužudyti... Teisybė, pasibaisėtina kar
tais būdavo inkvizicija, bet ji buvo tik 
mažmožis, palyginti su tuo, kas buvo Vo
kiečių ordinas, pašvęsta žmogžudžių drau
gija prieš tuos, kurie dar neturėjo progos 
pažinti krikščionybės tiesos. Inkvizicija 
žudė atskirus asmenis, o vokiečių Ordinas 
smaugė ištisas tautas iš karto".

Šitie trys pareiškimai apie vokiečius ir

Kardininkus Latvijoje nėra vienpusiški 
kokių nors latvių ar lietuvių istorinės ko
rektūros, bet pačių vokiečių teigimai. Ir 
tai ne eilinių vokiečių, bet iškilių istorikų, 
dalykų žinovų. Jie visi yra toli skirtingi 
nuo ponios Mortensenienės pareiškimo 
apie kokias Rytų “pyniavas’’ ir vokiečių 
įvykdytą latviškų giminių laimingą istori
nį pasukimą. Palyginus Herderio, von 
Rutenbergo ir Merkelio išvedžiojimus su 
ponios. Mortensenienės, matome, kad anie 
trys pavadino vokiečių vaidmenį Pabalti
jyje tikrais žodžiais, o ponia Mortensenie- 
nė, aiškiai pasidavusi “Ostforšerių” al
suojamai laiko dvasiai, tedangsto savo 
subjektyvius įtaigojimus nelaimingai pa
rinktais ir suktais žodžiais.

10. VOKIEČIAI KRYŽIUOJA 
PABALTIJO KRAŠTUS

Pataisę ponios Mortensenienės istori
jos sukimo pastangas, grįžkime į Pabal
tijo, kraštus.

Ten aplink Rygos įlanką, prekiavę, ka
riavę, plėšikavę ir autochtonus kardu nuo 
pajūrio atstūmę vokiečiai pirkliai, po 28 
gruobuoniškos veiklos metų, 1186 m. su
silaukė naujo svečio. Iš šlesvigo — Hol- 
steino Scgebergo vienuolyno atvyko pagy
venęs auguslinas vienuolis Meinhardas. 
Jis pradėjo vietiniams taikiu būdu, be 
kardo, krikščioniškąjį tikėjimą skelbti. 
Pagonys klausėsi atidžiai ir palankiai — 
iki to momento, kuomet jis, tur būti, ne 
savu noru, pranešė lyviams, kad popie
žius Klemensas juos pavedęs “su visais

dvasiniais ir daiktiniais, turtais”' Bremeno 
arkivyskupo jurisdikcijai.

Nuo to momento lyviač teisėtai jautėsi 
apgauti ir laisvės pavojuje. Jie sukilo prieš 
Meinhardą, kuris nebuvo tokios santykių 
eigos numatęs. Labai nuliūdęs, bet galų 
gale su lyviais susitaikęs, jis prieš mirti 
pakeltas pirmuoju Baltijos vyskupu, 1196 
m. apleido šį pasaulį.

Dar tais pačiais metais iš Bremeno at
vykęs pamokslininkas vienuolis Bertol
das pasižvalgęs po kraštą ir matęs, kad 
lyviai jam netiki, trumpam juos apleido, 
kad grįžtų su stipria kariuomene. Ir štai 
dabar prasidėjo krikščionių dvasiškių kru
vina veikla, apvainikuota autochtonų pri
verstinu apkrikštijimų. Nors Bertoldas žu
vo pirmose kovose, įo kariuomenė nute- 
riojo Dauguvos žemupį ir varė lyyjus prie
varta krikštytis.

Trečiais metais po Meinhardo mirties, 
1199 m., popiežius Inocentas III paskyrė iš 
Bremeno kilusį dvasiškį Albertą Livonijos 
vyskupų. Šis, ne tiek krikšąiojiybės iš
plėtimu, kiek kruviniems žęnųų užkaria
vimams pasidavęs dvasiškis,, tuojau pasi
rūpino, kad Livonijos ųžkąriavimąs būtų 
į kryžiaus karų, programą įtrauktas.

Ir nors. Livonija yra. 1000 kųi. atstumo 
nuo Bremeno ię 2000 km. nuo Romos, nors 
nei vienąs lyvių nebuvo į Vokietiją vykęs 
vokiečių ar kjakščįbįiuį pdlfų ! o terigynė 
nuo į Livoniją įsiveržusių plėšrių vokiškų 
krikščionių, vis, dėl tp, Breiųene ir Romo
je nutariama skelbti kryžiaus karus į Livo
niją. Tuo, vyskupo Alberto žvėriškam ir

į kriminalinius veiksmus palinkusiam cha
rakteriui, atleidžiami visi varžtai. *

Jo Vokietijoje sukelti kryžinjukų bū
riai kruvinai nusiaubė visą Livoniją ir 
1201 m. įsteigė Rygos pilį. Albertas pradė
jo savo veiklą aiškiu žodžio ir svečių teisės 
laužymu. Trisdešimt lyvių bajorų vaikų 
buvo į Bremeną deportuoti ir krikščioniš
kai auklėti, jų tarpe ir Henrikas Latvis, 
vienas, seniausių Baltijos kronikininkų.

1202 m. Albertas įsteigė naują Vokiečių 
Kardininkų ordiną, kuris 1236 m. Saulės 
mūšyje žemaičių aptriuškintas, 1237 m. 
įsiliejo į Vokiškąjį Kryžiuočių ordiną, pa
silaikydamas gana plačias autonomines 
teises ir savistovumo, pagrindus.

Dabar stabtelėkime truputį prie anų 
viduramžio ordinų;

Viduramžyje įsisteigė trys žinomesni 
ordinai: Prancūzų Templininkų ordinas, 
1048 m. susiformavo anglų ir italų. Johani- 
tų ordinas ir 1198 m. užgimė Vokiečių Kry-. 
žeivių ordinas.

Jų ideologinių pradų tenka ieškoti pa
ties šy. Augustino raštuose, kuris žmoni
ją į dvi grupes suskirstė: į Civitas Dei, L 
y. Dievo, valstybės piliečius arba krikščio
nis ir Ciyitas Diaboli, L y. velnio valstybės 
piliečius arba pagonis. Prieš pastaruosius 
visi veiksmai yra leistini ir pateisintini.

Garsusis kryžiaus karų šauklys ir mis
tikas, vėliau į šventuosius išaukštintasis 
Bernardas de Clairvaux pagrindė Ordinus 
žymių pasekmių turėjusiu rašiniu “De 
įaudė novae militae” (Naujų kovos dali

nių pagyrimas), šis. raštas tapo., riterių 
ordinų Magna Čharta. Ten jis ra£o::

“Sakau, tai. yra. nauja..kąrių. rūšis, ku
rios pasaulis dar nepažįsta. Dviejų frontų 
kovoje jie kovoja nepailsdami tuo pačiu 

'laiku prieš kūną ir kraujų ir prieš Piktumo 
. dyųsiąs. Jus riteriai, pulkite be pasigailė
jimo ir drąsiai nugalėkite Kristaus kry
žiaus priešus ir būkite tikri, k-ad nei mirtis 
nei gyvenimas jūsų neatskirs nuo Dievo 
malonės.”

12,,amž. viduryje šventais karais suin
teresuotas Bernardas šaukė į naujų karą 
prieš Palabos (Paelbės) slavus (Wenden). 
Į šį karą jis išėjo nauju šųkįu:

“Apkrikštijimas arba išnaikinimas. Pa
gonių mirtis yra krikščionių garbė, nes ja
me išaukštinamas. Kristus”. Kitoje vietoje 
Bernardas šią mintį dar pasmailino, saky
damas, kad pageidaujamas ne apkrikšti
jimas, bet išnaikinimas. Tokiais mirties 
sprendimais buvo atkelti vartai į Rytus. 
Mirtis tapo meisteriu, kuris atėjo iš Vokie
tijos. Literatūra, nr. 7, pusi. 102.

Viduramžio Helmholdo kronika taip at
virai aprašė vokįęęįų žygius į- Palabos sla
vų kraštus, kad istorikas Friedrich Heer 
apie jos autorių byloja taip:

“Blaiviai ir be pasigailėjimo praneša 
anas vokiškas bąžpyęio^ vyras apie kruvi
nas. skerdynes, anapus Elbės gyvenusių 
slayų perkeldinimus ir priverstinus ap
krikštijimus; jis atvirai aprašo jų pasau
lio išnaikinimą, kryžininkų nešamą kolo
nizaciją, kurios tikslas yra kaimynų slavų 
išnaikinimas”. (Bus daugiau)
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DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLaS LIGOS 
pritaiko akinius 

2858 N. 63rd STREET
Ofiso talef.: P Respect 8-3229
Razid. taktu WAIbrook 5-5076

Kaodien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vai, vak. Tree, uždaryta.

Rez. tai. 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaskj Rd. (Crawford

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

-Jei neatsiliepia, skamninli 3<4-6012

T«l«f.: PRospect 8-1717

DR. S. B1E21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

R<z.; 3241 WEST 66th PLACE 
Phon*: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
K

DR. B. B. SE1T0N 
-INKSTŲ M ŠLAPUMO TAKŲ 

CHtRURGUA
Telef. 6954533 

Fex Valley Medical Center 
860 Summit St. 

kOUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Vilkdalgis vis dar negalėjo at
sikvošėti po tokių greitų vedybų 
su Aguona. Stovėjo žado nete
kęs ir klausė savęs:

— Kaip čia nutiko ? Juk aš my
lėjau Kvaputę, ji mylėjo mane, 
o aš vedžiau Aguoną. Kam aš 
padariau tokią kvailystę?

Kas atsakys?
O Aguonai tvilko veidai iš pa

sididžiavimo, kad gavo už vyrą 
tokį išlakų jaunikaitį.

“Alano vyrelis, mano brangu
sis, mano...” — tai ji čiauškėjo 
savo draugėms. Ir ką jos šne
kės, ką ne, o ji bematant įspraus 
kokį žodį apie savo Vilkdalgį ir 
taip jas įgels, kad šios vis dar 
netekėjusios.

Bet sykį Kvaputės draugė, 
auksaplaukė Laumenė, Aguonai 
atsikirto. Visoms girdint, ji kaip, 
niekur nieko paklausė:

— Bet ko gi tas tavo vyrelis 
toks sugižęs? Stovi lyg mietą 
prarijęs. Ar tik nesigaili švel
niosios Kvaputės?

Aguona paraudo iš piktumo* 
bet susivaldė ir, Laumenės žo
džius priėmusi už juoką, nusi
kvatojo. ‘

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 
-2434 WEST 71$t STREET 
-Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
afiliad., penktadieni nuo 1—o, ■ tree, 

-ir-šestad. ūkiai susitarus.

drovumą. Bet praeis medaus 
mėnuo, ir aš jį išlavinsiu.

Na ir lavino.
— Ko stovi, lūpa nukovęs? — 

sušuko ji' šaižiai, kai Vilkdagis

Ret: GI 8-0873

DR. W. EIS1N ■ E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

'6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

f Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
■ siliepia, skambinti Mi 3-0001.

GRADINSKAS
/ AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER. 

*2512 W. 47 ST. — FR6-I998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tai.: Portsmouth 7-6000
-’•j- Rezid. tikt.: GAtden 3-7278

Ofteo taL: HE 4-1818 arb^ ’RE 7-9700
RMidenciioe: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
'2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

rpERKRAUSTYMAl

MOVING :
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS .. J:

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063
....................... -- - -

■ ~~ ; “—Trr—

MOVING J
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi ų atstumy.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Talu F Ron tier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS 
6I»TOMETR1STAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
"2«8W/71sf-St. — T«l. 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
'■INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS' CHIRURGIJA 
2M*"WEŠT 63rd STREET 

*V«L: antrad. nuo 1—4 po, pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai vak. 

Ofiso tataf.: 776-2880
Haū|as rex.' tefef.r 448-5545

7——————————————————------------ —

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra ^taktika Ir tehirunHje 
v Ofitaa 27S0 West 7lst St.' 

'Tel.: 925-8296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 

10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
SekmadiAMiAis it'trečiadieniais 

uždaryta.
Rex, tai.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
t GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BofMfre praktika, ipec. MOTERŲ lipo* 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Roxid. teta,.. Glbton 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
nlandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jet neatsiliepia, tai telef. GI ~J

. P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS 

Aparatai • Protezai, Med. Ba»- 
dažai. Speciali pagalba kojoms

* (Arch Supports) ir t. t
y,,, p__4 ir 6—g. šeštadieniais 9—L

West 63rd St^ Chicago, IIL 60629 
Tafaf.r pRt>sp*er 6-5034

IR AGUONA
dėjosi negirdįs jos prašant su
veržti korsetą.

Vilkdalgis prikando lūpą ir ne
norom atbulais pirštais padarė, 
ką liepiamas. Aguona, užuot 
padėkojusi, trenkė jam antausį, 
tardama:

— Kitą kartą būsi ausylesnes!
Ką Vilkdalgis daro, Aguonai 

vis negerai. Nei jis šakutę laiko 
kaip dera, nei peiliu moka nau
dotis. Kiek kartų jis kėlėsi nuo 
stalo pusalkanis vos Aguonai tik 
subaltakiavus jo pusėn.

Kad niekas nematytų, dar bū
tų buvę pusė bėdos, bet Aguo
nai knietėjo pasididžiuoti prieš 
drauges, kaip ji valdanti vyrą. 
Užsuks kur į svečius, Aguona 
tuoj ir ima vyrą šokdinti: “Vilk
dalgi, šen! Vilkdalgi, ten! Pa
duok tą! Padėk aną! O dabar 
pabučiuok man ranką!”

Pamažu Vilkdalgis nusižiūrė
jo, kad Aguona labiausiai nirš
ta, jei nepaisai jos barnių ir pa
mokslų. Užriks Aguona, kad jis 
nemoka laikyti šakutės, Vilkdal
gis meta ją žemėn ir valgo su 
pirštais. Ims Aguona mokyti, 
kaip elgtis namie ir svečiuose, 
Vilkdalgis tyli sau — tegu išsi
plepa, kiek širdis geidžia. O bai
gus paklaus, ar jis supratęs ir 
įsidėmėjęs. Vilkdalgis nusižio
vauja, nustebęs žvilgt į pačią ir 
lyg niekur nieko taria:

— Ar tu man ką sakei?
Ateina metas gulti, tai Vilk

dalgis prisimena turįs ganyklo
je arklį perkelti, o jau sykį iš
ėjęs, prapuola ligi ryto.

Galop Aguona nebeištvėrė ir 
pasiguodė Drignei, — mat, sklido 
gandas, kad ji mokanti vyrus 
apžavėti.

— Miela Aguonėle! — sušuko 
Drignė. — Ko gi anksčiau neatė
jai patarimo? Nuo mano apža
vų tokie stuobriai bematant pa-' 
sidaro kaip šilkiniai.

Drignė Įdavė žalsgano skysti-, 
mo ir pamokė:

— Apsisek'skaisčiai raudoną 
sijoną, duok vyrui atsigerti šio' 
gėrimo, pasistaipyk prieš jį, ir 
jis pasidarys švelnutėlis, nors 
prie žaizdos dėk’

Gal Vilkdalgis ir būtų išgė
ręs Drignės apžavų ir viskas bū
tų išsipildę, kaip senoji žiniuo
nė sakė. Bet kur tau Aguona 
iškentės nepasigyrusi draugėms, 
kad dabar tai jau vyrelis šoksiąs 
pagal jos dūdą. O jei šeimos 
paslaptį išplepėjai draugėms, 
netruks išgirsti ir vyras.

Taip ir šiuokart. Išgirdęs nau
jieną, Vilkdalgis susimąstė ar 
čia gerti Drignės gėrimą, ar lik
ti ištikimam Kvaputės atmini
mui.

O Aguona, pasikliaudama bur
tų galia, apsisegė raudoną sijo
ną, pripylė Drignės apžavų stik
linę ir padavė1 Vilkdalgiui.

— Gurkštėlk, vyreli, tu toks 
pavargęs.

'Vilkdalgis meiliai pažvelgė Į 
Aguoną, apkabino ją per lieme
nį ir, pakėlęs stiklinę, tarė:

Išgerk, pačiut, mažumėlę 
j mano sveikatą, paskui aš iš
gersiu į tavo.

Aguona laiminga nusišypso
jo ir atsilošė teįpils vyras 
burnon gurkšniuką. O Vilkdal
gis kaip užvertė — taip ir supy- 
lė^pačiai visą Drignės gėralą. 
Toji, visai pakvaišusi, puolė jam 
ant kaklo. Tada Vilkdalgis čiu
po iš anksto atsineštą žagarą, 
persimetė žmoną per kelį ir, už
vertęs raudonus padurkus, ėmė 
mokyti:

— Še tau už tą, še už aną, še 
ir už apžavus!

Ponėdie, kaip'Spiegė ir spar
dėsi Aguona, kol sumetė, kaip 
ištrūkti.
’Pagaliau ji išsinėrė iš-sijono 

ir braukšt į krūmus. VHkdhlgis 
įpykęs nusviedė jai iš paskos ir 
sijoną, bet šis užkliuvo už mie
to ir liko ten plevėsuoti.

Kas tą sijoną pribūrė prie 
mieto įDrignė.af pati Aguona 
— niekam ir nerūpi, bet jis taip 
ir liko ten pleventi, ir kas jį pa
mato, ‘prisimena Aguoną'.

Ana Saksė

bu;::*;* aUeNas

MŪSŲ NAMAI
Visi gyvename namuose, ki

taip tariant, visi turime stogą 
viršum galvų, apsaugojant} 
mus nuo lietaus ir sienas ap
linkui — nuo skersvėjų. Ta
čiau tų namų reikšmė žmogui 
nėra visuomet vienoda. Vieni 
žmonės gyvena savo gimtajam 
krašte, kiti — svetur įsitaisę, 
savo valia į svečią šalį išvykę 
ar likimo ištremti, 
vieni jų 
muose,

O ir tenai 
gyvena savuose na- 
kiti — samdytuose ir

namai namams ne-

anglų kalboj tam 
objektui apibūdinti 
sąvokos: “home” ir

Taigi, 
lygūs. Jų ir sąvokos nevieno
dos. Pvz., 
patį! am 
yra kivi
“house”. Pirmąją sąvoką lie
tuviškai
dinti namais — tėviške, 
trąjį
liu. Pirmoji namų sąvoką 
žmogui, ypač mums lietuviams, 
daug artimesnė, šiltesnė, in
tymesnė. Mes visi norime tu
rėti tėviškę arba nors tokius 
namus, kurie bent atstotų vie
ną paminėtųjų sąvokų.

Vienok ar tai galima? Ar 
galima pvz. iš svetur pirktų na 
mų pasidaryti vienoki ar kito
kį pakaitalą angliškojo žodžio, 
“home”, lietuviškojo gi — na
mų, atstojančių tėviškę?

Vienam laikrašty skaičiau 
kun. Henry Sattler rašinį, ku
riame autorius pasakoja apie 
vieną jauną porą — vyrą ir 
žmoną, kurie dėl karo (vyras 
buvęs karys) buvo kilnojami 
iš vienos karinės bazės i kitą. 
Jaunoji šeimininkė labai troš
kusi turėti savo namus, nuosa
vą, : pastovų įgyvenamą kam
pelį, matyt, , tėviškės prasme. 
Dėl to ji ant gražaus kilimėlio, 
labai dailiomis raidėmis išsiu
vusi žodžius:' “Dieve, laimink 
mūsų laimingus namelius”. Tą 
kilimėlį ji, esą, vežiojusi su sa
vimi, nežiūrint kur jie buvo 
keliami ir kur apgyvendinami: 
trerleryje, aptirtmente, priva
čiame bute, viešbutyje ar, pa
galiau; 'palapinėj — visur tą 
kilimėlį pasikabindavusi ant 
sienos. Tas jos darbas, girdi, 
sukeldavęs netgi juoko tarp 
jos-pačioš ir vyro, dar daugiau 
tarp juodviejų ir vyro draugų, 
nors'kilimėlio atsiradimo tiks
las, anaip tol, nebuvęs juo
kingas. O

Toji jauna žmona turėjusi 
labai gilią realybės logiką. Juk 
iš tikrųjų dažnai gražiausi sta
tiniai iš prašmatniausių plytų 
ar kitokios itin geros rūšies sta
tybinės medžiagos, viduj ap
statyti puikiausiais baldais, 
turį moderniausius įrengimus, 
tėra tik namai — house, bet 
ne tėviškė...

išvertę galėtumėm va 
o an- 

tik namu, šaltu, besie-
Pirmoji namų

Toji moteris labai'realiai su
prato , kokios priemonės pada 
ro gyvenamąją vietelę ne “hou
se”, bet “home”. O tos priemo 
nės ir nebūnant dideliu filoso
fu — gana aiškios: jeigu na
muose yra įdėta širdies, jau
kumo, savos kultūrinės aplin
kos, jeigu žmogus yra suau
gęs su tais namais, jaučia juo
se tradicijos dvelkimą, šeimi 
nę nuotaiką, įderina religinius 
ir tautinius simbolius, gali pa
sijusti kaip namie —tėviškėj.

Jau miręs valstybininkas W. 
Churchill, grįždamas iŠ bet 
kurio krašto, žurnalistų užklup 
tas, niekad kitaip su jais nepa
sisveikinęs ir pokalbio nepra
dėdavęs, kaip tardamas: “Ge
ra būti namie”...

Anglai turi posakį: “Be it ever 
so humble, there’s no place li
ke home”. Taigi, būk kiek no
ri kuklus, visvien pasakysi, 
jog nėra tokios vietos, kaip 
namai. Gi lietuviai sako: “Na
meliai mano brangūs, niėkur 
man nėr taip patogu, kaip po 
jūsų stogu”...

Jeigu tikintysis žmogus pri
pažįsta, jog Kristus jo ir jo na
mų vadovas, tai ir kryžius ar
ba ’ Kristaus < paveikslas turi 
rasti tinkamą vietą jo namuo
se, nežiūrint, kur tie namai 
būtų. Kiti gi —privalėtų žval
gytis tautinių simbolių. O tas 
viskas — darys panašius į tė
viške. Juk tenai nevien tik na-C

m ai buTO puošiami kryžiais ir 
rūpintojėliais, bet ir pakelės 
kiemai, kalneliai ir kit. —buvo 
apsagstyti šiais religiniais sim
boliais.

Kokie mūsų namai, nors ir 
svetur , bebūtų, juose privalo 
rasti vietos lietuviškieji pa-

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

vtlltsl&i, drožiniai, audiniai i 
ir kitokie simboliai ir, svar-l 
blausia, lietuviškieji laikraš
čiai, knygos. Kai tėvai mylės 
visa, kas lietuviška ir lietu-Į 
viškąsias kunygas, pamils jas 
ir vaikai, įpras ir jie tas kny
gas skaityti, kaip žmogus 
įpranta kyėpuoti . Ir tai įvyks 
jeigu ne anksčiau, tai bent vė
liau- ..

GELINI-NKAS 
(PUTRAJLENTAS) 

linksmumo arba liūdesio valandoj* 
gražiausios gėles ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

REMSITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE .GARSINASI 

-NAUJIENO S E”

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GRLINY4IA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-2345-8

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

IEUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

— Žemaičių Kultūros Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, rugsė
jo 15 dieną, 7:30 vaL vakaro,'Holly
wood svetainėje, esančioje 2417 W. 
43rd St. Nariai kviečiami atsilankyti, 
ir aptarti klubo bėgančius reikalus, 
kurių yra daug.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Utenos Apskrities Klubas, po 2 
mėnesių atostogų kviečia į pirmąjį 
susirinkimą antradienį, rugsėjo 14 d,. 
7:30 vai. vak. naujoje vietoje — Hol
lywood Inn mažojoje salėje, 2417 W. 
43rd St. Visi nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra daug klausimų aptarti 
ir pranešimų išklausyti. Po susirin
kimo bus vaišės.

V. Juška,'nut. rast.

— Humboldt Parko Lietuvių klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugsėjo 15 dieną i:00 vai. po
piet Almera Simons ’naujoje svetai
nėje, 1640 N. Drake Ave„ pirmame 
aukšte, 103 kambaryje. 'Nariai ir na
rės prašomi atvykti ir kandidatų no
rinčių įstoti į mūsų klubą atsivesti, 
šiame susirinkime komisija pateiks 
raportą iš klubo įvykusio pikniko.

W.'Mankos, rast

MARY VAINORIUS
Pagal pirmą vyrą Varpučianskas

Gyv. 1610 So. 50 Court, Cicero, Ill.

Mirė 1971 m. rugsėjo mėn. 12 dieną, 8:15 vai. vak., sulaukusi 76 
metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Panevėžio apskr., Ramygalos para
pijoje. ’ i

Amerikoje išgyveno 48 metus.

Paliko nuliūdę: vyras Adam, sesuo Anna Lawrence, jos dukterys 

__ Mary Ann Green, su vyru William ir Helen Lawrence, švogerka 
Karolina Masiliūnas ir jos vaikai — Peter su žmona Lorraine, Carol 
Sudeikis su vyru Izidor, John su žmona Cynthia, taip pat ir Ray ir 
Irene bei jų šeimos, švogerka Marcella Totzauer ir švogeris Roy Dva
reckas bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje Kko sesuo Petronėlė Ciplienė, jos vyras Aleksandras 
ir jų šeima.

Priklausė šv. Kazimiero akademijos rėmėjų draugijai, taip pat 
Tėvų Jėzuitų ir Tė'ų Marijonų rėmėjams.

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

Trečiadieni, rugsėjo 15 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Mary Vainorius giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. f - ,t, .. t

Nuliūdę lieka:
Vyras, • sesuo, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 863-2108.

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
’ Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE P 
PATARNAVI
MAS CIENA 
IR NAKTJ

★
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUANICA 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 69lh STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

P. J. IUDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-19U

LEONARD BUKAUSKAS IR SONUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-‘£z28 | 

649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
t ■

South Holland, Illinois 
_____________________________________________________<

5 _ NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL, - TUESDAY, SEPTEMBER 14, 1971



: ... :

i.

w

’-~XT!

Pradėjome naujus mokslo metus.

SOCIALDEMOKRATIJOS REIKŠMINGUMAS
Pasitaiko lengvapėdžių visuo

menės veikėjų, kurie visai nu
vertina socialdemokratijos są
jūdžio reikšmingumą arba jį su
plaka su bolševizmu.
* - Faktiškai gi po šio antrojo pa
saulinio karo Europoje socialde
mokratija-taip stipriai Įsigalė
jo, kaip niekuomet iki tol. V. 
^Europos kai kuriose valstybėse 
socialdemokratai įeina i valdžia 
arba vieni vairuoja valstybių 
■gyvenimą ir tai jau keletą metų 
iš eilės (Švedijoje).

Bet esama ir tokių politikų, 
Įkurie neisigilinę ar nepažinę po
etinio gyvenimo nūdienės sąran- 
"jgos, socialdemokratus laiko be
reikšmių sąj ūdžiu, ateities netu
rinčiu.
z Gi faktiškai visa Europa yra 
socialdemokratijos ženkle. Taip,

visa Europa — tiek vakarų, tiek 
Rytų socialdemokratijos yra sti
priai veikiama. Europos Rytuo
se, kur yra Įsigalėjusi bolševi
kinė vienpartinė santvarka, so
cialdemokratai laikomi anos san
tvarkos šalininkų vyriausių prie
šu. Tose šalyse socialdemokra
tai yra persekiojami, kalinami 
arba naikinami. O ką tai reiš
kia? Bolševizmas juste junta, 
jog jų rimčiausias priešas yra 
socialdemokratų sąj ūdis. Štai 

Suomijoje labiau Kremliaus pa
kenčiama iš buržuazijos atsto
vų sudaryta vyriausybė, negu 
socialdemokratų.

Čekoslovakijoje laisvės spin
duliams pasirodžius ir socialde
mokratams ten prabilus, Krem
liaus varovai tuoj pasiskubino 
tą sąjūdi užniaužti ir ten pasiun-

43S, Italijoje - susiskaldžiusių cemcery lots for sale 
bendras nuošimtis — 14..5%, I K.pini, .kirP.i p„a.
Liuksemburgo — 32,7‘J, Wan-į 
di joje — 24.62., Norvegijoje —;
16.7't, Švedijoje — 45.3'J, Į 
Šveicarijoje —■ 23.5%, Prancūzi-1 
joje — 16.591 Ispanijoje ir 
Portugalijoje socialdemokratų 
partijos uždarytos.

Bet socialdemokratijos sąjū
džio esama ir už Europos sienų, 
štai Australijoje už socialdemo
kratus balsuota’ 47%, Naujoje 
Zelandijoje 44J3%, Japonijoje — 
21.4%, Malaizijc j e—12.5%, Ve- 
necueloj—25.6$., Peru—34.3%, 
Izraelyje — 46 2^., Kitur soci
aldemokratai Balsų surinko ne
žymius procentus, bet yra Įro
dymas, kad ju veikiama veik 
visose Azijos h Įdėtų Amerikos 
valstybėse. Tie^a, JAV socialde- 

, mokratų veikimas nežymus ir 
susiskaldęs. Be: koks jis čia be-

; būtų, jo esama. Iki šiol tik Af- 
I rikos valstybėse socialdemokra
tija pilnu veidu nėra pasirodžiu
si. Tiesa, kai kurios Arabijos

i valstybės pasiskelbusios socia
listinėmis, bet tai .tik vardo pa-

i sisavinimas. Faktiškai ten 
(Egipte) veikia vienpartinė sis
tema. 0 toji m mopolinėmis tei
sėmis veikianti partija tėra tik

. iš pavadinimo socialistinė; šiaip 
jau nieko bendro neturi nei su

tė ne vien tik savo kariuomenę, > 
bet ir ginkluotas jėgas savo “są-: 
jungininkų” — Lenkijos, Bul-Į 
garijos ir net Rytų Vokietijos... ■ 
Ir iki šiol Sovietijos karinome- Į 
nės Įgulos laikomos Čekoslova
kijoje budėti ir daboti, kad nau
jai neprasidėtų nuosaikiosios 
demokratijos sąjūdis toje šalyje, j

Nesileidžiant Į plačius lankus, socializmu, nei su demokratijos
štai kaip atrodo socialdemokra
tijos sąjūdis Vakarų Europoje.

Socialistu internacionalo žinio-
V

sąjūdžiu. Socializmas, be .de
mokratijos nėra Įmanomas.

Juk socialistų faktiškai sie-
mis, paskutiniais metais renkant kiama tiek politinio, tiek ūkinio
parlamentus, 
sąrašai surinko 
toki nuošimti:

Austrijoje — 47'<, Belgijoje 
— 28%, Danijoje — 34.2'//, 
Suomijoje —23.4'č, V. Vokie
tijoje — 42.7/<, Anglijoje —

socialdemokratu I gyvenimo suvisuomeninimo, o
^balsuojančių įaį Įmanoma tik demokratijos

santvarkai šalyje Įsigalėjus.
Iš čia paskelbtų skaičių nu

manu, jog socialdemokratijos 
sąjūdis nėra bereikšmis, ypač 
Europoje. J. Vlks.

&
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Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI
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 “Atsiminimu ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.

1739 So. Halsted Street Chicago S, UI.

Namų savininkai 
lietuviai budėkit

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

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

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, DL 60629. • TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas Įvairiu prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.'

šiandien, - antradieni.
|sėjo 14 d. 7 vai vakaro Įvyksta 
svarbus susirinkimas adresu 
1500 So. 49th Avenue.

Valdyba dedi! pastan'gas, tad 
ir tamsta prisidėk atsilanky
mu. nes niekas kitas rųums ne
padės, tik mes'patys!’

Tad visi, kalį) vyrai, taip mo
terys, seni ir jauni būkite šia
me susirinkime ir atsiveskite 
savo kaimyną.

Sklinda gandai, kad nepa
geidaujami skverbiasi Į mūsų 
ramią koloniją, tad valdyba ir 
ikreipiasi Į visus namų savinin
kus, nes visi žino, kad nuo 
namų savininkų priklauso vie
tos tvarka, i ■

Savivaldybėje turime savo 
gerą tautieti P. Kimbarką. Aiš
ku. jisai vienas tarpe svetimų
jų. tad prašo visų talkos, o kai 
visi stos, tai savo interesus 
apgins.

Tad nepamirškit antradie
nio. rugsėjo keturioliktos, bū 

ištieskit ran- 
.. -oar savo vadybai, nes seniai
Naujienose vra gali- yra sakoma, kad vienybėje 
Valdyba

Savo naminę vaistu 
nepaprastai švariai ir 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidų, nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistų trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

spintelę reikia 
tvarkingai už-

rix g-

ONLY $500 FOR 
4’ GRAVE LOT

Reverence section.
Mt. Emblem Cemetery

447-8692
REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardrvimul
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Parchvlmut

COSMOS PARCRS 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.

/ "" * "

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metą patyrimas.

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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kalendorinius metus vandaliz
mas Chicagos viešosioms mo
kykloms kaštavo: už $1.3 mili
jono išmušta langų; $496,673 
kaštavo padegimai,' $373,775 
įsilaužimai ir apiplėšimai ir už 
$43,999 pavogta mokyklų in
ventoriaus. Neatsilieka ir prie 
miesčiai. Ypač vandalizmas iš 
bujojęs yra Evergreen Parke, 
Schaumburg miestelyje, Hoff
man Estates ir Parkų distrikto 
Įrengimuose.

— Bankete muzikui J. By- 
anskui pagerbti dalyvaus Algi r 
das Brazis,, Genovaitė Giedrai 
tienė, Aldona Olis, Raymond 
Pratt, Helen Pratt ir kiti. Pa
gerbimas įvyks rugsėjo 26 die
ną, 5 vai. vakaro Martinique 
restorane. Vietas prašoma už
sisakyti iki rugsėjo 15 dienos 
pas Aldoną Olis šiuo telefonu: 
925 - 9546. (Pr.)

— L. V. S. “Ramovės” Chi
cagos skyriaus narių susirinki
mas Įvyks 1971 m. rugsėjo mėn. 
12 d. 12 vai. Jaunimo Centre.

— Dr- Balys Paliokas, Fox 
Professionalaus biznio kolegi
jos profesorius, buvo studentų 
pagerbtas ir Įvertintas specia
lioje akademijoje už kėlimą 
gyvenimo džiaugsmo ir laimės 
taip pat draugystės ir švietimo, 
akivaizdžiai perduodant tuos 
dalykus studentams. Išreikš
dami padėką, studentai Įteikė 
prof. dr. B. Paliokui Šekspyro 
kūrinius gražiame leidinyje su 
atitinkamu Įrašu ir su studen
tų atstovų parašais.

— Anita Klausa, Harry Akers, 
Angela Strolis ir William Ne- 
oerieza baigė Southern Illinois 
universitetą. '

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJIMAI3

DEL VKŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į ’

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARL4TAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PARDUODAMAS

30 x 135’ sklypas su 2 mašinų garažu 
ant jo geroje Archer ir Harlem Ave. 

apylinkėje. Išgrįstas skersgatvis.
Rašyti: 

NAUJIENOS. Box 178 
1739 So. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 60608

OPEN HOUSE
SUNDAY. 2—6 P.. M. 

5031 N. NEW ENGLAND
SP 4-1278

7 room Cape Cod. 4 bedrooms, 2 
baths. Large lot.

Appt. only. By owner.

full

WILLMETTE BY OWNER 
3—4 bedrooms, large kitchen, large 
closets, 1% baths, basement rec. rm. 
brick & redwood canstruction. Near 
New Trier West. Loyola, Avoca 
Schools, close to all shopping, Patio 

on golf course.
By appt. 251-8491 •

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda gerą, naujai išdekoruotą 5 kam
bariu mūrini namą, kabinetinė virtu
vė, dvieju automobilių mūrinis gara

žas. Apžiūrėjimui skambinkite 
925-0520.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
T.I.: REpublIc 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

ČIA DOLERIS SAUGUS
4 BUTŲ gražus mūras 4 auto 

mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
_ $42 700 -

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

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

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

SVEIKAS MEDINIS modernus vi
duj. graži gatvė, arti Maria HS.. dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. S18.600.

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

Valdis Real Estate
7051 St. 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 
sklvoas. <

PUIKUS _____________
sklenas. garažas. Tuoi galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA sū namu ir visais Įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET

436-7878

41-ma ir Campbell.
I BUNGALOW. įrens+as 

užim-

butai

Mat

V

Geras scenos veikalas yra plnnoii 
sąlygą sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėiiK i žvaigždes, išaugina 
abejinga publika nuolatiniais mėeė- 
iais, kurie drauge su artistais ppręy iki t susirinkime, 
vena scenos burtu žavėsi. J 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. 1 
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietai^ drobės vlpšp- 
l&fs, 180 ns} ^knvęa Jnjp du vaidini
mai — “Rubulis ir Dundulis”. 3 veiks
iu linksma^ nutikimas tain na* 
“Svainnm šalis” 5 veiksmu vaidini
mai iaunimui ir Šliaukusiems Kaina | 
4- dnl Pmknc leidinvs kiekvienam | v 
knv^os mėgėiiii

Anatolijaus Kairio trvs knvgns:
VIsčIUKU ŪKIS. 3 veiksmu satvH 

nė knmodiia nrprniiuota <*ikacm« 
nnc Darhuotniu c.^ns, kietais viršp 
bais kaina 1 OO dnl

DIAGNOZE, a vpik^mu Immndiia i* 
lietuviu ^’nnimn Amerikoie 150 
Dsl.. kaina 1 00 dnl

LAISVAS medis 4 v istorinė pje 
sė. 120 psl„ kaina 1 00 dnl

Tnmil cio ir kiti scenn* veikalai bu 
na akstinu evvuoti nsanrioms j 
mnerpiu grunome ir impulsu nauiipmc , 
nitams lietuviukas žndis pagar I 
hiai ir didingai ištarta? seenncn jj 
liktu evva* Lietuvos ainiu kalboje ir 
Sirdvse.

NAUJIENOS.

1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

, STRENGTHEN ’ 1 
AMERICA'S PEACE POWER 
BUT U.S. SAVINGS BONDS

galybė.

Vandalizmo kaina
Cook apskrities, tai yra Chi

cagos su priemiesčiais, mokyk 
pastatų superintendento 

pranešimu, per praeitus 1970

Wage/Price Freeze: 
What It Means to You

— Vida Slavinskaitė ir Bay 
Ančiulis gavo stipendijas iš 
Amalgamated Clothing Wor
kers unijos.

— Robertas Palaima, . gjw. 
Evergreen Park apylinkėje, ga
vo stipendiją iš Talman Sa
vings & Loan bendrovės.

— Patti Witkus vaidina pirš
lio rolę Fidler on the Roof vei
kale, kuris yra statomas Can- 
delight Playhouse.

— Laima N ainy t ė LB apy
gardos valdybos pakviesta ši 
ketvirtadieni kalbės lietuvių 
jaunimo organizacijti reika
lais. L. Nainytė yra ne naujo
kė lietuvių bendruomenės rei
kaluose ir nuoširdžiai dalyvau
ja lietuviškoje jaunimo veiklo
je. Lietuvių bendruomenės 
mėnesio proga jaunųjįi bend- 
ruomenininkų Įsijungimas Į 
bendruomeninės idėjos kėlimo 
reikalą yra labai naudingas or
ganizuotai lietuvių bendruome 
nei ir tautinės gyvybės išlaikv- .mui.

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4Dfii AmKm, 
Chicago, UI. 60631. TeL YA 74980

□

K. E R I N G I S 
CALJFBRMIA SUPER SERVICE 
Talaoml auto mofonl, rtabdžlal, 

tun»-upa Ir t. L
4824 5c. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

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

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

18 BUTU, mūras, alum. langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. 837.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu. aluminijaus langai, 2 automobiliu 
garažas. Marquette Parke. Tik 
$28.900. •

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST. 63rd STREET

TeL: 471-0321

r

HOME INSURANCE

Call: Frank ZapoIIa 
3208’A W. 95th St.

GA 4-8654

swe Jre. awi Caswffv Company

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

TEL. — 254-5551 
4936 — 15th St., Cicero

Tel. 652-1202

7 ROOM EXECUTIVE RANCH 
lovely throut. New gas heat. 

Centr. air. Attached 2 car gar
age. Upper 30’s.

By owner. r 
.476-7517 —, •

Doctorsand lawyers and 
other professional peo
ple aren't allowed to 
increase their fees dur
ing the freeze.

— Jonas Jasaitis, Voldema
ras Sadauskas (LB) Dr. Kazys 
Bobelis, Dalia Bobelienė ir Dr. 
Kazys Šidlauskas (Alt.) atsto
vavo lietuviams tautybhj pasi
tarime, kuriame buvo sudary
tas tautybių reikalais rūpintis 
Chicagoje komitetas. Sudary
toje laikinoje valdyboje iš lie
tuvių grupės vicepirmininko 
pareigoms Įėjo Dr. Kazys Bo
belis. Pirmininku išrinktas 
vokietis.

Brangenybė, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

5237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telet 434-4660

— Eugene Bukša išrinktas 
Amerikos legiono J. J. Zientek 
posto finansi] adjutantu. Rose 
Marie Bukša išrinkta to posto 
Pagelbinio moterų vieneto pir
mininke.

SHAUMBURG
BY OWNER

1 year brick, w-alum. siding,' 4 bdrm..
1% ba., fin. fam. rm., f. bsmt.. 2- car 

att. gar. Fully landscaped.
Mid 40’s.

529-2763

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Ramentai

Rugsėjis
— bendruomenės mėnuo,

ATLIKIME 
TAUTINĘ PAREIGĄ,

ATIDUODAMI 
SOLIDARUMO ĮNAŠĄ!

Naujienų Sukaktuvinis Ban
ketas su programa ir šokiais 
įvyks š. m. spalio 31 d., sekma
dienį, 4 vai. p. p. V. F. W. salė
je, 7254 W. 63rd St., Argo, Ilk 
Visa lietuviška visuomenė ma
loniai yra kviečiama dalyvauti. 
Dėl rezervacijų prašoma rašyti į 
Naujienas, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60608 arba skam
binti HA 1-6100. Vakarienė su 
kokteiliu $8.00 asmeniui.

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus Ir perstatas: muuj ri
šu rūšių name apšildymo pečiu* ir 
air-conditioning | naujus Ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius Ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai Ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING i SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 80609
TEL: VI 74447

name tpiildymo pečiui ir

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS


