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EUROPA REIKALAUJA NUVERTINTI DOLERĮ
RUSAI REIKALAUJA DAUGIAU PIENO

Okup. Lietuvoje šią vasarą paskleistas naujas aliarmas — 
per mažai pristatoma pieno, jo gamyba mažėja. “Tiesa”, rugp. 
19 d. paskelbė žemės ūkio ir paruošų ministerijų ir Statistikos 
valdybos raštą, su nemaloniais pripažinimais ir nedviprasmiškais 
paraginimais didinti pieno gamybą.

IŠ VISO PASAULIO
Kas pasirodė? Per septynis 

šių metų mėnesius bendroji pie
no gamyba visuose Lietuvos 
ūkiuose padidėjo tik 0.8 proc. 
Net ir gegužės — liepos mėne
siais, palyginus su tuo pačiu 
praėj. metų laikotarpiu, pieno 
gamyba padidėjo tik 1.3 proc., 
o 14-je rajonų net sumažėjo. 
Ypač esą atsilikę Eišiškių, Tra
kų, Kelmės ir Vilkaviškio rajo
nų ūkiai. Daromas priekaištas ir 
dėl karvių skaičiaus — iki š. m. 
rugpiūčio 1 d. mažiau, negu pra
ėjusiais metais, turėjo karvių 
Eišiškių, Jonavos, Kelmės, Pa
kruojo, Šilutės, Širvintų ir Tra
kų rajonų ūkiai. Daugiausia 
pieno buvo parduota š. m. liepos 
mėn.

Lietuvos kolchozininkams, be 
kitų, daromas ir priekaištas, 
kad “nemaža ūkių daug nenu
griebto pieno sunaudoja savo 
reikalams”. Gyventojai para
ginti iki šių metų pabaigos di
dinti pieno primelžimą ir vyk
dyti pardavimo valstybei už
duotis. '

Dar nusiskundžiama, kad esą 
nepakankami pieno supirkimo 
tempai iš gyventojų, šiemet jie 
žymiai, mažesni, negu numatyta 
1971 m. pieno supirkimo^didjni- 
mo “užduotyse”, šiuo atžvilgiu 
ypatingai atsilikoMažeikių, Tek 
šių, Klaipėdos rajonai. Barami 
ir Šiaulių rajono pieno priėmimo 
punktai, kuriuose visiškai ne
buvęs supirktas pienas iš gy
ventojų.
' Dabar valdžia jau reikalauja: 
per-antrąjį šių metų pusmetį 
pieno supirkimo tempai privalo 
būti didesni. Pieno supirkimą 
ligi’ Š. m. gruodžio mėn. reika
laujama padidinti net 15 procen
tų, vidutiniškai iš vienos karvės 
supirkti .po 384 kg. pieno. Tai 
reikalavimas, kuris gerokai ap
sunkins okup. Lietuvos kolchozi- 
ninkus. (E)

Vliko pasitarimai
Iš Muencheno atvykęs, kur jis 

turi savo būstinę, tautinės Uk
rainos respublikos prezidentas 
Mykolą Liwyckyj š. m. rugsėjo 
1 dieną lankėsi pas Vliko pirmi
ninką dr. Kęstutį Valiūną. Il
gesniame pasikalbėjime, kuria
me dalyvavo ir Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininkas Vaclovas 
Sidzikauskas, buvo paliesti pa
skutinieji tarptautiniai įvykiai 
europinėje plotmėje^— Vakarų 
Vokietijos 1976 m. rugpiūčio 12 
dienos susitarimas su Sovietų 
Sąjunga, Vakarų Vokietijos su
sitarimas su komunistų valdoma 
Lenkija, keturių didžiųjų vals
tybių susitarimas dėl Berlyno, 
galima tolesnė įvykių raida ir 
jų paveikis sovietų pavergto
sioms tautoms bei reikalas su
planuoti ir sutarti ne tik atkir
tį, bet ir konstruktyvią paverg
tųjų tautų programą ryšium su 
numatoma europine saugumo 
■konferencija.

Sutarta pasitarimą tęsti šį ru
denį, kai prezidentas Liwyckyj 
ir vėl atvyks į JAV ir Kanadą.

(E)

— š. m. rugpiūčio 9 d. p. p. Ra
jeckai dalyvavo Singapūro am
basadoriaus rengtame priėmime 
Tautos šventės proga.

KAIRAS. — Egipto preziden
tas prašė Britanijos aktyviau 
įsijungti ieškant taikos Viduri
niuose Rytuose. Jis nurodė, kad 
Amerikos taikos planas ir Suezo 
kanalo atidarymo planai kažkur 
dingo, Amerika jau du mėnesiai 
jų nemini. Britų užsienio rei
kalų ministeris pareiškęs, kad 
“.per daug virėjų sugadina sriu- 
ibą” ir atsisakęs imtis tarpinin
ko pareigų.

SAIGONAS. — Amerikiečiai 
P. Vietname spaudžia vyriausy
bę, kad ji sudarytų dar vieną 
kariuomenės diviziją ir pasiųs
tų ją į šiaurines provincijas, kur 
amerikiečių skaičius nuolat ma
žėja.

THELWALL. — Anglijoje 
.ant greitkelio miglotame ore su
sidūrė keli automobiliai ir ne
trukus vienas ant kito užlėkė 
net 200 mašinų. Dešimt asme
nų žuvo.

MILWAUKEE. — Sekmadie
nį graikų ortodoksų vyskupas 
lakevos pakrikštijo keturių mė
nesių amžiaus Olga Peters, Wes
ley Peters ir jo žmonos Svetla
nos Alliliuj evos-Stalinaitės duk-

LIMA. ■— Peru pasirašė sutar
tį su Sov. Sąjunga, kuri pažadė
jo pastatyti Peru šiauriniame 
jūros pakrašty žuvininkystės 
centrą ir paruošti žvejus -bei 
centro technikus. Visas projek
tas Peru kainuos 54 mil. dol.

BONA- — Vokiečiu Volkswa
gen įmonė paskelbė, kad jos di
rektorių tarybos pirmininkas 
•Kurt Lotz pasitraukė iš pareigų.

WASHINGTONAS. — Penki 
buvę prezidentų moksliniai pa
tarėjai ir 22 Amerikos moksli
ninkai, Nobelio premijos laimė
tojai, pasiruošė dokumentą, ku
riame ragina vyriausybę kreipti 
didesnį dėmesį į gyventojų skai
čiaus augimą. Pasauliui likę 20 
ar 30 metų išspręsti šią proble
mą, po to laiko prasidėsianti nuo
latinė krizė.

NEW YORKAS. — Apie 20 
valstybių planuoja ateinančiais 
metais pasaulinę konferenciją, 
kuri svarstytų žmogaus aplinkos 
taršos problemas. Konferenci
ja bus Stokholme, Švedijoj.

BELGRADAS. — Jugoslavija 
skelbia, kad sovietų komunistų 
vadas Brežnevas lankysis “neo
ficialaus vizito” rugsėjo 22 d. 
Jis viešės tris-keturias dienas.

HAVANA. — Kuboje lanko
si Kinijos stalo teniso komanda 
su 12 žaidėjų.

— Mirus Liberijos Respubli
kos Prezidentui, William S. Tub
man, Lietuvos atstovas, J. Ra
jeckas, pareiškė užuojautą Li
berijos ambasadoriui ir pasira
šė užuojautų knygoje minėto 
krašto ambasadoje 1971 m. lie
pos 28 d. Tą pačią dieną Lietuvos 
atstovas ir p. O. Kajeckienė da
lyvavo pamaldose už vėlionį Wa- 
shingtono katodroje.

— 1971 m. rugpiūčio 7 d. Lie
tuvos atstovas ir p. O. Kajeckie
nė dalyvavo Ivory Coast amba
sadoriaus ir ponios Ahoua pri
ėmime, kuris jų buvo rengtas 
nepriklausomybės šventės proga.

Mormony tikybos židinys anksčiau buvo Illinois valstijoj*, Nauvoo mieste. Kitu tikėjimy žmonės mormonus perse
kiojo ir jie iš Nauvoo pradėjo kelionę į vakarus. Kairėje matomas tos kelionės vadas Brigham Young 1844 mėty 
fotografijoje. Viduryje jo naujai atstatyti namai Napvoo ir dešinėje "saulės akmuo" iš sudegintos mormonu 

šventovės.

JAV KALĖJIMAMS REIKIA REFORMŲ
Riaušėms vadovavo Juodųjų Panjery veikėjai
WASHINGTONAS. — Atticos, New Yorko valstijoje, kalėji

mo riaušės sukėlė spaudoje įvairių pareiškimų ir ginčų. Kalinių
riaušės ir jų numalšinimas, kuriame žuvo 37 asmenys, 9 įkaitai ir 
28 kaliniai, vėl iškėlė reikalą reformuoti Amerikos kalėjimų siste
mą. Tokias reformas siūlė prezidento Nixono sudaryta komi
sija 1969 m., nurodydama, kad iki 1975 metų Amerikoje kalinių 
skaičius dar padidės puse milijono. Jiems reikės vietos ir naujų 
pastatų, kurie kainuos Amerikai apie 25'milijonus dol.

Gubernatorius Rockefelleris, 
kuris atmetė kalinių reikalavimą 
vykti su jais pasikalbėti, yra 
kaltinamas liberalų, kurie sako, 
kad reikėjo padaryti kaliniams 
daugiau nuolaidų. Gubernatorius 
atsakė, kad riaušės buvo sukel
tos radikalų revoliucionierių. 
Prezidentas Nixonas pritarė gu
bernatoriui. <

Kaliniams reikalaujant, riau
šių užimtoje kalėjimo dalyje lan
kėsi visa eilė “tarpininkų”, jų 
tarpe savo radikalų gynybomis 
pagarsėjęs advokatas William 
Kunstler ir Juodųjų Panterų vei
kėjas Bobby Seal. Kalėjimo ad
ministracija jau buvo priėmu
si 28 kalinių reikalavimus, tačiau 
tie reikalavo dar daugiau. Po 
Bobby Seal apsilankymo kalėji
me kaliniai ėmė kalbėti apie vi
sų “politinių” kalinių paleidimą, 
kaip Angelos Davis ir Soledad 
brolių Kalifornijoje. Kaliniai 
pradėjo reikalauti netrukdomo 
transito į “išlaisvintą” valsty
bę, kaip Alžirą ar šiaurinę Ko
rėją tuos reikalavimus atmetė.

Kalinių reikalavimai ir kalėji
mo pažadai juos patenkinti lie
tė kalėjimo maistą, medicinos 
priežiūrą, pramogas ir kitas re
formas. Stebėtojai sutinka, kad 
Amerikos kalėjimams reformų 
reikėtų. Po šio tragiško įvykio 
reikalai gal greičiau pajudės į 
priekį.

Beveik visuose didesniuose 
Amerikos kalėjimuose yra pra
eityje buvę riaušių. Atticos ka
lėjimo žuvusių skaičius nėra di
džiausias, bet tik antroje vieto
je. Daugiausia yra žuvę 1930 
metų balandžio 21 d. Ohio vals
tijos kalėjimo riaušėse. -Riaušes 
sukėlę kaliniai padegė kalėjimą, 
tačiau nevisi kaliniai buvo išleis
ti iš savo celių ir 317 kalinių su
degė.

New Yorko kalėjimų prižiūrė
tojų unija reikalauja, kad visi 
riaušių vadai būtų teisiami ir 
baudžiami mirties bausmėmis, 
nes visokios nuolaidos tik at
neš naujas riaušes ir neramumus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Atticos kalėjime rasti dar 
du- nužudyti kaliniai, žuvusių 
skaičius tuo pakilo iki 30.

Kongreso jungtinis konfe
rencijos komitetas siūlo atšauk
ti Aliaskoje numatytą branduo
linės bombos bandvma po žeme.I

if Bedfaste buvo sužeistas bri
tų kareivis. Greitosios pagalbos 
automobilis jį vežė Į ligoninę, 
tačiau buvo apšaudytas ir turėjo 
sukti įiš kelio. Kol pasiekė Ii' 
goninę, kareivis mirė nuo žaiz
dų. i

if Septyni sovietų karo laivai 
praplaukė pro Havajų salyną 
stebimi JAV laivyno. Rusų lai
vai teritorinių vandenų nepa
žeidė.

Apie 40% San Francisco 
mokyklų vaikų neina į mokyk
las tėvams protestuojant prieš 
jų vežiojimą autobusais. Ypač 
gerai organizuotas kinų vaikų 
boikotas.

Kinija vienu sakiniu pra
nešė apie Nikitos Chruščiovo 
mirtį.

if Čilė siunčia aviacijos eks
pertus į Sovietų Sąjungą pirkti 
trijų keleivinių lėktuvų. Ame
rika atsisakė paskolinti Čilei pi
nigų pirkti lėktuvus iš Ameri
kos.

•A- šiandien Čikagoje lankosi 
trys Apollo 15 astronautai Wor
den, Irwin ir Scott. Miesto cent 
re įvyks paradas.

— The John F. Kennedy Cen
ter for the Performing Arts va
dovybės kvietimu — Lietuvos 
atstovas ir p. O. Kajeckienė da
lyvavo 1971 m. rugsėjo 7 d. to 
Centro atidarymo iškilmėse. Nuo 
7 vai. ligi 8 va]. 45 min. p. m. 
jie dalyvavo priėmime, sureng
tame tų iškilmių proga, o po 
priėmimo — 9 vai. p. m. — Leon
ard Bernstein’s MASS išpildy
me.

šešių orkestras 
palydėjo Nikitą

MASKVA. — Užsienio kores
pondentai skelbia dar daugiau 
smulkmenų apie Nikitos Chruš
čiovo laidotuves. Kapinėse atsi
sveikinimą pravedė Chruščiovo 
sūnus Sergejus. Be jo trumpą 
kalbą pasakė Nadežda Dimanš- 
tein, sena komunistė iš Doneco, 
kur Chruščiovas pradėjo savo 
partinę karjerą. Ji pagyrė ve
lionį kaip kietą bolševiką.

Be jos - Chruščiovui ~ ■ dėkoj o 
jaunas vyras Vadim Vasiljev, 
kuris pasakė, kad kažkur taigo
se, šiauriniuose miškuose yra jo 
senelio ir jo tėvo kapai. Jie žu
vę 1937 tragiškuose metuose. 
Tik Nikita Sergej evičius Chruš
čiovas atstatė jų garbę ir juos 
reabilitavo. Už tai jis atėjęs į 
kapines, nes jaučiąs velioniui gi
lią pagarbą.

Kartu su Chruščiovu buvo pa
laidoti jo 26 medaliai. Laidotu
vių metu lijo ir grojo šešių as
menų orkestras. Vainikus at
siuntė pati šeima, centrinis par
tijos komitetas, “draugų grupė” 
ir buvęs politbiuro narys Anas
tas Mikojanas. Jo sūnus Ser
go dalyvavo laidotuvėse. Laido
tuvių koplyčioje, kurios Mas
kvoje vadinamos “Atsisveikini
mo rūmais”, apsilankė ir poetas 
Jevtušenko.

Vagys apiplėšė
Londono bankac

LONDONAS. — Garsioji Scot
land Yardo policija Londone įsa
kė pravesti tardymą valdininkų 
tarpe, nes gauja plėšikų įsilau
žė į Londono Uoyds banką ir 
išsinešė iš jo virš milijono do
lerių pinigais ir dar nežinia kiek 
brangenybėmis, kurias laikė sau
gumo dėžėse privatūs banko kli
entai. Policijai gėda prisipažin
ti, kad ji sužinojo apie įsilauži
mą labai anksti, Vagims (dar 
esant banke, tačiau jų nepagavo 

1 ir leido pabėgti su pinigais.
Gerai organizuota nusikaltė

lių gauja ilgai darbavosi šiame 
banke. Gaujos nariai tarpusa
vyje susižinojo trumpų bangų 
radijo aparatais, “Walkie-talkie”. 
Plėšikai įsibrovę į greta banko 
esantį pastatą, įsikasė į pože
mius ir iškasė tunelį po banko 
pamatais. Iš čia jie, kasdami į 
viršų priėjo iki banko rūsio grin
dų, kurias prakirtę pateko į ban
ko seifą. Vienas radijo mėgė-

LONDONAS. — šiandien Britanijoje susirenka 10 turtin
giausių pramonės valstybių svarstyti pasaulio valiutos reikalų. 
Antradienį Europos Bendros Rinkos valstybės paskelbė savo pa
žiūras. Jos yra nepalankios Amerikai ir jos doleriui. Rinkos šalys: 
V. Vokietija, Prancūzija, Belgija, Italija, Olandija ir Liuksem
burgas reikalauja, kad Amerika atšauktų savo 10 procentų specia
lius muitus užsienio prekėms ir nuvertintų dolerį. Rinkos vals
tybės siūlo pagrįsti pasaulio ekonominę valiutą “popieriniu auksu”, 
kurį pagal ekonominį valstybių stiprumą dalinti) ir prižiūrėtų 
Pasaulinis Valiutos Fondas.

Saudi Arabija 
grasina Jordanui

BEIRUTAS. — šiandien Sau
di Arabijoje turi įvykti Egipto, 
Saudi Arabijos, Jordano ir Pales
tinos partizanų organizacijų pa
sitarimas, kurio tikslas pagerin
ti Jordano ir palestiniečių san
tykius. Tokia konferencija jau 
du kart neįvyko, nes tai Jorda
nas, tai palestiniečiai į ją neat
vyksta. šį kartą Saudi Arabi
jos vyriausybė pagrasino, kad 
ji sustabdys savo mokamas sub
sidijas Jordanui ir palestinie
čiams, jei jie nepasirodys kon
ferencijoje.

Jordanas gauna iš Saudi Ara
bijos per metus 35 milijonus do
leriu. Palestiniečiu Al Fatah or
ganizacija gauna per mėnesį 
100,000 dol. paramos. Be tų pi
nigų partizanų veikimas būtų 
suparaližuotas.

Teismas nebaus 
italų daktarų

ROMA. — Italijos teismas nu
tarė uždaryti seną bylą, kurioje 
apie 10,000 italų buvo apkaltinti 
sukčiavimu universitetuose. Jie 
gavo įvairius mokslo laipsnius, 
doktoratus, pasinaudodami Ita
lijoje veikiančių įvairių institu
tų patarnavimais. Tie institu
tai už atlyginimą parašydavo 
mokslinius darbus, už kuriuos 
studentai gaudavo titulus ir laip
snius. Policija išaiškino visą ei
lę tokių institutų.

Teismas nutraukė bylą, nes 
tokio didelio skaičiaus “profesio
nalų”, įvairių šakų daktarų laip
snių atšaukimas būtų sukėlęs 
Italijoje chaosą, kai tektų juos 
visus atleisti iš jų turimų pa
reigi), dažnai net valdžios įstai
gose. Medicinos gydytojų jų 
tarpe nebuvo.

— Vargonų menininkas Leo
poldas Digrys š. m. rugpiūčio 
mėn. grojo rytų Vokietijos mie
stuose. Tai buvo trečioji Digrio 
išvyka į R. Vokietiją, šį pavasa
rį jis koncertavo Fed. Vokieti
jos miestuose - Bremene ir Tiu
bingene. Tuo pačiu metu sol. E. 
Kaniava koncertavo šiaurės 
Kaukaze, ten surengęs dešimtį 
koncertų. (ELTA) 

jas išgirdo plėšikų radijo pasi
kalbėjimus ir pranešė policijai. 
Ši su banko vadovybe apžiūrėjo 
pastatą, patikrino duris ir už
raktus, tačiau nieko įtartino ne
pastebėjo. Seifo durys buvo už
darytos ir policija neįtarė, kad 
tuo metu seife jau buvo plėši
kai

Radijo mėgėjas iš vagių pa
sikalbėjimo sužinojo, kad jie dir
bo prie šio projekto kelias die
nas, iškasdami 40 pėdų tunelį. 
Vagių vargas apsimokėjo, jie 
paspruko su dideliu grobiu.

Amerika nuo rugpiūčio 15 d. 
pradėjo spausti savo prekybos 
partnerius užsieniuose, kad jie 
pakeltų savo valiutos vertę. 
Amerika reikalauja palankesnių 
prekybos sąlygų, atsisakydama 
išpirkti auksu savo užsieniuose 
esančius dolerius. Tie žygiai pa
liko pasaulio valiutas nepagrįs
ta auksu, o tik doleriu, kurio 
vertė svyruoja, šešios Europos 
valstybės pareiškė, kad jos nori 
aiškiai nustatyto valiutos v pag
rindo ir tuo pagrindu neturi būti 
doleris ar kita kuri valiuta.

Vienintelis kelias Amerikai 
būtų pakelti aukso vertę, kuri 
jau 37 metai buvo nustatyta 35 
doleriai už unciją. Europos rin
ka sako, kad per tą laikotarpį 
ekonominio pajėgumo centrai 
labai pasikeitė ne tik Europoje, 
bet ir Azijoje. Prieš 37 metus 
doleris buvo be konkurencijos 
ir buvo vertinamas daugiau už 
auksą. Dabar to nėra. Ameri
kos ■ dolerių pilni užsienio ban
kai, o'auksas Amerikos seifuose 
ištirpo ir Amerika šiandien ne
begalėtų išpirkti visų savo dole
rių mokėdama už juos auksu. 
Todėl atėjęs laikas dolerį nuver
tinti.

Aukso vertei1 pakelti Ameri
kos vyriausybė turėtų gauti kon
greso pritarimą, o kongresas* ja u 
daug metų nenori apie tai kalbė
ti, nes iš aukso vertės pakėlimo 
daugiausia naudos turėtų tik Pie
tų Afrika ir Sovietų Sąjunga, 
abi svarbios aukso gamintojos.

šių metų Amerikos mokėjimų 
deficitas siekia 9 bilijonus do- 
derių, kas yra tris kart daugiau 
už praėjusių deficitų rekordą. 
Prezidentas Nixonas savo kal
boje kongrese pabrėžė reikalą 
Amerikai pradėti rūpintis savo 
ekonomika. Kitos pasaulio vals
tybės nerodo noro lysti pačios į 
sunkumus tik tam, kad padėtų 
iš sunkumų išeiti Amerikai.

Italijoj veikia 
arabų agentai

ROMA. — Italijos vyriausy
bė susirūpino vis didėjančių ara
bų šnipų skaičiumi Italijoje. 
Arabai susidėjo su italų mafi
jos organizacija ir jau kelis kar
tus bandė pagrobti jiems nepa
tinkančius asmenis.

Italų spauda rašo apie arabų- 
mafijos draugystę. Arabai, dau
giausia iš Libijos, su mafijos 
pagalba bandė pagrobti kelis nu
versto karaliaus Idrio giminai
čius. Neseniai italų policija su
ėmė tris arabus — Libijos agen
tus.

— Ar okup. Lietuvos gyven
tojai mielai lanko rusų teatro 
gastroles? Aiškiai — ne. ‘‘Tie
sa”, rugp. 17 skelbė, kad Jona
voje (17,000 gyventojų) atsilan
kius rusų Vologdos dramos te
atrui, speptaklis neįvykęs, nes... 
salėje sėdėjo vos aštuoni žmo
nės. Kaltė verčiama nepakan
kamai reklamai... (E)



V III-JI METAI

Apžvalginis laiškas

S

Šeši Australijos miestai mato lietuvius 
skautus ir skautes

CLEVELANDO VADOVAI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ STOVYKLAVIETĖJE 
WASAGA BEACH, KANADOJE

paskutinį kartą nuleidžiant vėliavą, gieda Lietuvos himną. Iš kairės: V, Klimas, H. TatarūnSs, 
D. Kižys, V. Staškus, N. Kersnauskaitė, M. Puikorienė, R. Tatarūnienė, D. Kavaliūnaitė, J. Pet

raitytė, G. Kiįauskienė, A. MuEolienė, M. Kižienė, A. Miškinienė.
/ V. Bacevičiaus nuotr.

fLEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

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

NR. 32 (336)

Tolimiausiame ir mažiausiame pasaulio kontinente, dažnai 
juokais vadinamame “Kengūrų žeme”, yra ir lietuvių skautų.' 
Jie čia pradjo kurtis 1947 m., atvykdami kaip organizuota, mišri 
draugovė, vadovaujama v. s. B. Dainučio, su pirmuoju tremtinių 
transportu, “Gen. Heinzelmann” laivu, iš Vokietijos (DP) sto
vyklų.

Pirmojii organizacinio darbo 
studija buvo labai sunki. Skau- 
tai-tės ir vadovai buvo išmėty
ti po visą platųjį žemyną dviejų 
metų darbo sutarties. O paskui 
prasidėjo įsikūrimo vargai. Dau
gelis pirmųjų organizavimosi 
bandymų nepavyko. Steigėsi ko- 
respondencinės sk. vyčių ir skau
tų draugovės, steigėsi įvairūs 
kitivienetai, kad vėl su laiku, 
nors ir neįprastose sąlygose, at
sikurtų. Tvirčiau ant kojų at
sistota apie 1953-56 m.

Šiuo metu LSS Australijos ra
joną sudaro 4 tūptai, 1 vietinin- 
kija ir 1 atskiroji skiltis.

Adelaidėje veikia “Vilniaus” 
tuntas,

anksčiau pasižymėjęs labai gra
žia veikla, šiuo metu veikla kiek 
apsilpusi, bet, -priaugant jau
niems vadovams, reikia tikėtis,

ir senųjų skautų židinys. Tuntui' 
šiuo metu vadovauja ps. VI. Sta- 
siliūnas.

CHICAGOS
ŽAIDIMU

visu labai laukiama: 
ir skauty-čiu ir bičiuliu
Tradicinė Chicagos skautų-čių 

žaidimų ir varžybų šventė ir tė
vų gegužinė įvyks rugsėjo 26

Geelong’e, Vic., 40 mylių 
nuo Melbourne,- 

mažoje lietuvių kolonijoje, spie- 
.čiasi “Šatrijos” tuntas, vado-, 
vau jamas s. A. Karpavičiaus, d. 1: vai. p. p. Bučo sode,^ Wil- 
Tunte veikia skautų, skaučių 1°^ Springs, III. Kviečiami^ visi 
d-vės ir sk. vyčių būrelis.

Sydnejuje į
skautai-tės susibūrę į “Aušros” . 
tuntą. Jų čia yra skautų, skau
čių, vilkiukų, paukštyčių—d-vės,-1 
sk. vyčiu ir vyr. skautų-čiu bū- Sll Chicagos tuntų paukštyčių, 
reliai. Nuo 1953 m. veikia Se- vilkiukų, skaučių, skautų, oro 
nųjų Skautų-židinys. Tuntui va- 
dobauja ps. V. Deikus.

Brisbane je 
yra Įsisteigusi ‘Wentos” 
■ninkija, kuriai šiuo metu

LSS vienetai, vadovai-vės, drau
gai, tėvai, rėmėjai ir bičiuliai.

Pagal bendrą tuntininkų 
sprendimą,

šioje šventėje dalyvauja vi-

skautų draugovės su drauginin
kais. Udrytės, bebrai, jūrų 
skaučių ir jūrų skautų laivai su 
vadovai-vėmis, visų tuntų va- 

vieti- diJŲ nariai ir Vidurio rajono va- 
vado- -dija. Rajono vadovybė ir tun-

vilniečiai vėl sukrus.. Veikia vau ja ps. R. Platkauskiėnė. Vie- tininkai yra šios šventės garbės 
skautų, skaučių draugovės ir netą sudaro skaučių ir skautų svečiai.
sk. vyčių bei vyr. skaučių būre
liai. Tuntui vadovauja s. V.
Opulskis.

Mėlbourne “Džiugo” tuntas
yra pats didžiausias rajone.

čia. veikia skautų, skaučių, 
vilkiukų, - paukštyčių draugovės, 
jūrų skautų laivas, jūrų budžių 
įgula, sk. vyčių ir vyr. skaučių
būreliai. Jau keliolika metų, 

kaip čia gražiai reiškiasi skau
tininkų ramovė. Anksčiau veikė

giami 5:15 vai. Vėliavų nuleidi
mai — 5:45 yal. šventės baigmė 
— 7 vai.

šventės meta veiks .valgykla 
su pietumis, užkandžiais, pyra
gais ir kava. Veiks dovanų sta-
las ir kith įvairumai.

VEIDAI

me savąsias seses, grįžusias iš 
“Kernavės Kuoro” stovyklos.

Visos kernavietės vilki išeigi
nėmis stovyklinėmis uniformo
mis ir renkasi punktualiai.

•Mieli tėveliai ir svečiai kvie
čiami ir laukiami šioje mūsų tun
to sueigoje. Kernavės tunto 

vadi ja
* Naujausioji J. Vaičiūnie- 

kūryba bus pristatyta vi-

suomenei. Buvusios seserijos 
Vyriausios Skautininkės poetės 
v. s. J. Vaičiūnienės naujoji po
ezijos knyga “Rūpestis” visuo
menei bus pristatyta lapkričio 
14 d. 3 vai. p. ,p. dienraščio 
“Draugo” patalpose.

Pristatymą organizuoja Vidu
rio rajono vadeivė, talkininki- 
nama komisijos, sudarytos >š 
skaučių tuntų atstovių. Svečius 
priima ir vaišina Skautininkių 
Draugovė.'

* Kristina Baumilaitė gerai 
pasirodė Michigan valstijoje. 
Gintarė Kristina Baumilaitė, Ne
rijos tunto Minijos laivo vadė, 
laimėjo antrą vietą Michigan 
valstijos vandens slidinėjimo 
lenktynėse. Minijos laivo sesės 
džiaugiasi ir didžiuojasi sesės 
Kristinos drąsa, sugebėjimais ir 
laimėjimu.

-jį- Chicagos skautų-čių tauti
nių šokių grupė pradeda naujus 
darbo metus-šį penktadienį, rug
sėjo 17, 6 vai. vak., Jaunimo Cen
tre. Vadovauja akademikai vyr. 
si. Danutė Bruškytė ir vyr. si. 
Andrius Markulis. Grupės glo
bėjas j. b. ps. Jonas Jovaraus- 
kas.

■jį- Proga lietuvaitėms įsi
jungti į jūrų skaučių eiles. Pra
dedame naujus veiklos metus: 
Pirmoji sueiga įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 19 d^ 10 vai. rytones

Jaunimo Centre. Visos Nerijos 
tunto jūrų skautės ir ūdrytės 
renkasi į 104 ir 200 km., kuriuo
se šiais metais kas sekmadienį, 
10 vai. ryto, vyks mūsų sueigos.

Kviečiamoj atvykti ir visos 
lietuvaitės, norinčios įsijungti į 
jūrų skaučių veiklą.

Jūrų skaučių 
Nerijos tuntas

★ Prašome atsiimti pamirš
tus daiktus. Jaunimo Centro va
dovybės prašo neatidėliojant pa
siimti visus stovyklautojų pa
mirštus dalykus, kurie buvo pa
likti Jaunimo Centre. Prašoma 
kreiptis į Jaunimo Centro direk
torių kun. J. Borevičių.

* Renkasi Chicagos ir apy
linkių skautininkės. Chicagos 
skautininkių draugovės sueiga 
įvyks šį penktadienį, rugsėjo 17, 
7 vai. vak. draugininkės s. Bi
rutės Vindašienės namuose 6435 
So. Washtenaw Ave., Chicagoje. 
Visos skautininkės kviečiamos 
atsilankyti ir įsijungti į drau
govės veiklą.

■jį- Jūrų būdžius slegia rūpes
tis: vis dar be jachtos. Chica
goje naujuosius skautiškos vei
klos metus pirmieji prądėjo Pre
zidento A. Smetonos įgulos jū
rų budžiai, rugpiūčio 25 įvyku
sioje sueigoje.

Didžiausias šiuo metu jūrų 
būdžius slegiąs rūpestis yra 
jachtos įsigijimas mūsų spar
čiai augantiems jūrų skautų 
vienetams. Į išsiuntinėtus šiuo 
reikalu laiškus susilaukta tik la
bai mažo atsiliepimo. Tikimasi 
didesnio tėvų dėmesio ir para
mos šiam reikalui. Jūrų budžiai 
yra numatę apsidėti mokesčiais, 
kad sekančiais metais mūsų jau
nieji galėtų turėti galimybės bu
riuoti. Vilčių jachtos fondui pa
didinti dedama ir į rugsėjo 26 
Bučo sodyboje įvykstančią tradi
cinę skautiškų varžybų šventę, 
kurioje jūrų budžiai yra pasi
ryžę gerokai padirbėti.

Įgulai vadovauja j. b. ps. Jo
nas Jovarauskas. Sueiga įvyko 
j. b. ps. Alfonso Alčiausko na
muose.

draugovės. ! Varžybose dalyvaują skautai-
, ... .... tės dėvi stovyklinėmis unifor-Australijos sostinėje, i . . .. . . , , .momis ir sportiniais bateliais. 

Canberroje, veikia Atskiroji Vėsiam orui esant naudojamos 
“Erelių” skiltis, vadovaujama s; stovyklinės bliuzės arba trumpi 
v. v. si. A. Vaito. ; švarkeliai. Vadovai-vės, skau-

tininkai-kės dalyvauja pilnomis 
uniformomis. Renkamasi punk
tualiai. 1:00 vai. Vėliavų pakė
limas 1:30 vai. Komanduoja j. 
b. ps. J. Jovarauskas. Varžybų 
pradžia 2 vai.

Varžybose vyks dviejose aikštė 
! se. Skautų-čių aikštei vadovaus 
[j. v. s. Br. Juodelis, o jaunes
niųjų skautų-čių aikštei — j. b. 
ps. (V1. Rupinskas ir j. v. vyr. 
vai. R. Burba.

(Kitame “M. S.” -numeryje: 
apie registraciją pas australų 
skautus, bendradarbiavimą su 
egzilais, skautų-čių turtą, spau
dos leidinius ir "t. t.j.

v. s. Bronius Žalys

MIŠKO BROLIŲ" (LITUANICOS TUNTO) STOVYKLOJE 
du broliai statosi stovyklinę sofą.

Br. Juodelio nuotr.

Skautų-čių aikštėje numa
tyta: Kengūrų Lenktynės, 
Skilčių grandinės lenktynės, 
laiškanešių estafetė su kliū- 
tiriiis ir tuntų rinktinių tink
linio varžybos.
Jaunesniųjų skautų-čių aik
štėje — Mazgų rišimo, bu
telių perpylimo, balionų pū
timo ir maišiuose bėgimo es
tafetės; kvadrato rungtynės. 
Visi žaidimai ir rungtynės bai-

i! DARBAI
* Prasideda skautiškosios 

veiklos metai, i Prasidėjus moks
lo metams, atgyja ir skautiškoji 
veikla. Visi Chicagos skautiš
kieji vienetai, pradeda sueigas. 
Visi tėvai kviečiami įjungti sa
vo dar neskaniaujančius vaikus 
į skautišką veiklą. ^Priimami 
berniukai ir mergaitės nuo 6 m. 
amžiaus. Dėl ipfdrmačijų kreip-. 
kitės į tuntininpcus: Aušros Var
tų skaiučių tuito — ps. A. Ra
manauskienę,,. :ėl. HE 4-8428. 
Kernavės skaučių tunto — ps. 
D. Dundzilienęjtel. 582-2549. Ne
rijos jūrų skaičių tunto — ps. 
A. Jovarauskienę, tel. 739-0510.
Lituanicos skautų tunto — s., 
Z. Jaunių, tel.įGrR 6-8495.

Draugovių sueigos vyksta sek
madienių rytais Jausimo Centre 
ir Tėviškės (lietuvių evangelikų 
-liu teronų) parapijos patalpo
se. ,

Romas Cibas — vienintelis 
atstovas iš Australijos. Jubilie
jinėje stovykloje Schwetzihge- 
ne, Vokietijoje, Australijos skau
tams atstovavo tik Australijos 
rajono vadeiva ps. Romas Cibas. 
Jis su savo tėvais, Sidnėjuje, 
turėdamas pačiame miesto cent
re puikią suvenyrų krautuvę, 
yra kelionių biuro atstovas, siun
tinių į Lietuvą siuntėjas ir ener
gingas jaunas prekybininkas, ak
tyviai dalyvaudamas skautų vei
kloje ir būdamas vienas iš Aus
tralijos skautų-vadovų.-

“K ernavės -Kuoras” -'iš sto
vyklos grįžta į Jaunimo Centrą, 
šį sekmadienį, rugsėjo Į^, įvyks
ta “Kernavės” tunto sueiga, ku
ri bus pradedama šv. Nišiomis
10 vai. ryto Jėzuitų koplyčioje.
11 vai. .laimimo Centre įvyks 
tunto sueiga, kurioje pasitiksi-

SUMAŽĖJUSIMUSU se, be abejo, yra teigiamų ypa-: 
tybių, ir niekas nenori jų raidos 
sustabdyti; bet kartu su tuo mū
sų gyvenimą ženklina iki šiol is
torijoje nežinoma dvasinė krizė. .

Tiesą pasakius, dabartiniais 
neramūs laikai galbūt mus iš
mokys suprasti, kas yra tikroji 
gyvenimo vertė. Tačiau, neuž
mirškime, kad chaotiška visuo
meninė struktūra lengvai gali 
nukreipti nuo tikro kelio.

religines vertybes ištini. Nau
jojo Testamento religija per am
žius skelbia žmogaus sutaikini
mą su Dievu. Tokiame gyveni
me krizės yra nugalėtos. Todėl 
visus, įsijungusius į jaunosios 
kartos auklėjimą, laukia didelė 
užduotis. -• “

šaukia sfipridi saugoti 
žmoniškąsias vertybes

Gyvename ne tik nuolat be
sikeičiančiame, bet jau ir beveik 
kitokiame pasaulyje, negu prieš 
dešimt arba dvidešimt metų. 
Nepaprastas technikos augimas 
po Antrojo Pasaulinio karo pa
darė mūsų planetą mažą, leng
vai ir greitai visur pasiekiamą. 
Tas reiškinys turi didelės įta
kos naujoms, iki šiol nebuvu
sioms, gyvenimo formoms. Jo-

Kun. POVILAS DILYS, 
Liet Skaučip Seserijos Evangelikų 

D-.ąs os Vadovas, šių minčių autorius

Kaip tik čia mums pagalbon 
ateina religija, čia turiu min
tyje ne mechanišką bažnytinių 
pareigų atlikimą, kurios retai 
yra tikro religinio pergyvenimo 
lydimos, bet sistemingą susipa
žinimą ir įsigilinimą į dvasines 
vertybes, kurias mums duoda 
tikėjimas. Jei rimtai ieškome iš
eities iš dabartinės dvasinės kri
zės, tai, aišku, privalome ištirti 
visas galimybes. Pagal teologą 
Rudolf Otto, • religija yra kiek
vieno žmogaus vidinių išgyveni
mų dalelė, nepaisant, ar norime 
tai pripažinti ar ne.

Mums, išauklėtiems krikščio
niškoje tradicijoje, yra lengviau

Skautija yra viena to auklėji
mo šakų. Lietuviška skautų or
ganizacija suburia dalį mūsų 
jaunimo. Vien dalyvavimas joje 
liudija, kad tas jaunimas nori 
giliau suprasti tokius kilnius 
žodžius, kaip: Dievas, Tėvynė, 
Artimas, Skautų vadų pareiga 
kaip tik yra, iŠ vienos pusės 
auklėti jaunimą skautų dvasio
je, kuri buvo tokią gyva lais
voje Lietuvoje, o fš'kitos — pa
dėti jaunimui rasti išeitį iš da
bartinės situacijos, neleisti pa
simesti, stiprinti būdą, remian
tis nepraeinančiomis vertybėmis.

Kun. Povilas Dilys,
Liet. Skaučių Seserijos 

Evangelikų Dvasios Vadovas

LIETUVIŲ RADIJO FORUMO PROGRAMOJE
rugpjūčio 7 su vedėju inž. A. Rudžiu (viduryje) nusifotogrfavo 
programos dalyviai: Lituanicos tunto Algimanto laivo jury skau

tai ir vadovai.
M. Kasniūno nuotr.

1739 So. Halsted Street Chicago, Ui. 60608
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kad mil 
delis sa

MILŽINO SODAS
Kiekvieną popietę, kada grįž-j Jis padarė tai tod- 

<la\o iš mokyklos, vaikučiai žinąs buvo begaliniu 
bėgdavo pažaisti į milžino sodą. į vanaudis. 
lai buvo gražus ir mielas so<las, Vargšai vaikučiai
su švelnia, žalia žole. Iš žolės;kur žaisti. Jie mėgino žaisti 
stiepėsi į viršų begaliniai gra-įvėje, bet gatvė buvo dulkei 
žios gėlės, tarytum žvaigždės.; pilna kietų akmenų. Vi: 
Be to, tenai augo dvylika persi-1 jie labai nemėgo. ____
kų medžių, kurie pavasariais ap-1 mokoms mokykloje pasil 
sikraudavo gražiausiais žiedais, ’ jie tik vaikščiodavo apie 
gelsva ir perline spalvomis, o 
rudens melu — duodavo gražių 
vaisių. Medžiuose tupėdavo 
paukščiai ir biulbėdavo taip 
mielai, gražiai, jog vaikai su
stodavo žaidę ir klausydavosi 
paukščių giesmių.

— Kokie laimingi mes esame

I uoinet

davosi apie grožį, esantį 
— už tvoros.

inilži-

vidu j

■— Kokie laimingi mes būda- 
voni tada, kada galėdavom žai
sti sode, — jie tardavo vieni an
triems.

,. .. Ir, štai, atėjo pavasaris. Visas
eia, jie tarda\o rieni ant-i kraštas sužaliavo, sužydėjo. Vi- 
nems. 1

Vieną dieną milžinas sugrįžo į 
namus. Jis buvo išvykęs lan
kyti savo draugo Cornish Ogre ir 
tenai išbuvo net septynerius 
metus. Per tą laiką jis buvo iš
kalbėjęs ir išsakęs viską, ką tu
rėjo pasakyti. Jo kalbos ir min
čių lobynas liko ribotas, todėl 
nutarė sugrįžti į savąją pilį.

Kada jis grįžo, pamatė vai
kučius žaidžiančius jo sode.

— Ką jūs čia veikiate? — jis 
sušuko piktoku balsu į vaikus. 
Pastarieji tuč-tuojau iš sodo iš
bėgo__

— Mano sodas, yra mano! — 
pabrėžė milžinas, — kiekvienas 
gali tai suprasti ir aš niekam 
neleisiu čia būti ir žaisti, išsky- 
rus pats save...

Tuomet milžinas aptvėrė sodą 
aukšta tvora ir pastatė didžiulę 
lentą su įspėjimu: “Kas išdrįs 
pro čia praeiti, bus nubaus
tas!”

sur pasigirdo švelnus paukščių 
giesmių garsai. Tik savanaudis-J 
ko milžino sode — dar tebevieš-1 
patavo žiema. Nebuvo tame so-j 
de vaikučių, nečiulbėjo jame ir 
paukšteliai, taipogi ir medžiai! 
tarytum užmiršo lapoti ir žy-! 
dėti. Buvusios stebukligo gro-, 
žio gėlės, iškišusios galvutes iš| 
žolės • ir pamačiusios pastatytą i 
įspėjamąją milžino lentą, gai- 
lėdamosios nuskriaustų j d vai
kučių, vėl įtraukė savo galvutes 
atgal ir vėl užmigo tuo pačiu 
žiemos miegu.

Vieninteliai padarai, kurie 
tuo buvo patenkinti, tai Sniegas 
ir šaltis.

— Pavasaris užmiršo tąjį so
dą, — jie džiaugėsi vienas an
tram, — todėl ines gyvensime 
čia apskritus metus.

Ir Sniegas užklojo sode žolę 
savuoju baltu kilimu, o šaltis 
išmargino medžius savo sidabri
niais papuošimais. Tuomet jie

j {_
Adv. Charles P< Kai (dešinėje) įteikia biznieriui Stanley Balzekui Jr. (kairėje) žalvarinėje plokštelėje išgraviruo
tą adresą, kalbantį apie Balzeko muziejuje vedamą naudingą darbą. Viduryje stovi adv. Darwin P. Kai, adv.

Charles P. sūnus.
Į Foto V. Noreikos

lei t eru, r O po i____ _  ___  _.

! tūros, savos kur v I . niui ir
Nors visoms ateitininkų kuo- 

j penis yra pasiųsta pakvietimai, 
i bet šiuo kviečiame ir tuos pa- 
• vienius ateitininkus, kurie pa
kvietimų negavo. Jeigu norite 

j daugiau informacijų iš anksto, 
arba kai atvažiuosite j Detroito 

j apylinkes, skambinkite sekan
tais telefonais:

Saulius Jankauskas — 537- 
Į 0103 (JAV) (area code 313); 
j Paulius Kuras — 969-6131 

(Kan.) (area code 519); Daina- 
i va — 128-8919 (JAV) )area 
■ code 313).

Ir kada vaikučiai, grįždami iš Į 
mokyklos, subėgo į sodą pažai-) 
sti, jie rado milžiną sukritusi 
po medžiu — nebegyvą. Jo kū-:

m3 i I I

i haraiia 
ošia St u

sleivių ateitinin- 
Mindaugo kuopa

Pienas, kurios 
, 23 ir 24 dieno 
prie Manchester, i 

i u tema— “Pen-(
mis i)<i
Mich. 
ki stul]
je”. O tie 5 “stulpai” yra 5 pro
gramoje numatyti pokalbiai: 
apie tautiškumo, inteligentišku
mo, visuomeniškumo, katalikiš
kumo ir šeimiškumo principus.

i žiausiais 
dais ...

baltais medžių žie-

Iš anglu kalbos išvertė
Pranys Alšėnas

viu
Čia

sumn usoes--------- -

OUlENASj
1-----------S TEMYI UITIS—  

ir progų mžmo tktai per

NAUJIENAS

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lie:u- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

_ GEROS DOVANOS
Šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik -------------- $3.00
Minkštais viršeliais tik ------------------------------------- $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik ______________ -____________________________$1.50

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

NAUJIENOS, i
1739. SO. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILL. __ _____

»______________________________________________ —3

JAUNIMUI

ai

KNYGOS VAIKAMS
, — Sek pasaką, mamyte.

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

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

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

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

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

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

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. R. Spalis, GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI. Apysaka jaunimui ir 

senimui. Dail. A. Trinkūno viršelis ir iliustracijos. Išleido Dr. Vydūno Fon
das, 528 psl. Kaina 4 doL

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato,’ kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psi, $1.00.

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

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.
—

paprašė pas save į svečius ir 
Šiaurės Vėją. Pastarasis — ne
atsisakė. žiemys vėjas buvo 
apsivilkęs storais kailiniais ir 
visas dienas ūždavo bei tranky
davosi apie milžino sodą bei 
švilpaudavo pilies kamine.

—• Tąi pasigėrėjimo verta rie
tą ! -t— džiaugėsi Šiaurys, — mes 
turėtume pasiprašyti į svečius 
ir Audrą su ledais. Nepasidi
džiavo ir šioji. Kiekvieną die
ną, ipo trejetą valandų, ledai 
barbindavo pilies stogą. Savo 
intensyviu darbu — prakalė le
dai kai kur stogo dangalą. Tuo
met Šiaurys ir Audra su ledais 
tik ūžaudavo, bėgiojo didžiu 
spartumu apie sodą ir draskė 
medžių šakas. Ledinė audra — 
buvo-apsirengusi pilkai, o -jos 
alsavimas — tikras ledas ...

— Aš negaliu suprasti, kodėl 
pavasaris taip ilgai nateina? — 
galvojo sau milžinas, žiūrėda
mas pro langą į savąjį sodą, ku
riame pilna galia tebeviešpatavo 
baltoji žiema.

— Gal gi netrukus jis jau 
ateis, gal...

Tačiau pavasaris neatėjo, 
taip lygiai — ir vasara. Atėjęs 
ruduo — visiems sodams davė 
auksinių vėisių derlių. Tik nie
ko negavo milžino sodas.

— Jis yra perdaug savanau
diškas, — galvojo ruduo ...

Ir taip milžino sode .visą lai
ką buvo Žiema, o kartu su ja — 
Šiaurys Vėjas ir Audra . su le
dais. Tenai švaistėsi medžiuose 
tik šaltis ir Sniegas.

Pagaliau, atėjo ir vėl pavasa
rio metas. Kada apylinkės gy- 
5ventojų dauguma ėjo ir važia
vo į turgų, jie pamatė milžiną 
bežaidžiantį sode su vaikais. O 
sodas buvo pasipuošęs žalumy
nais ir žiedais, pilnas paukščių 
čiulbėjimo.

Visą dieną vaikai žaidė mil
žino sode, o vakare — jie atėjo 
jam pasakyti sudiev.

— Bet kur yra jūsų mažasis 
draugas, tas mažytis berniukas?

— Jis kažkur

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.
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 
Čekį ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608
■ „-j,..

— užklausė milžinas, pasigedęs 
jo. — Tas, kurį aš į medį įkė- 
liau, — dar pridirė kiek palau
kęs. Žinoma, milžinas, matyt, 
jį labiausiai myk jo, nes tas ma
žasis pabučiavo į milžino skruo
stą.

— Mes nežinori. kur jis dingo
— atsakė vaikai
pasišalino ir dinjgo...

— Jeigu pama 
kad jis ateitų tytjj ir žaistų čia, 
kiek tik panorės ■— patikino 
milžinas. Tačiau vaikai pasitei
sino, jog jie nežiną kur jis gy
vena ir kas jis yna. Jų teigimu- 
jie niekad to bėriuko nebuvo 
matę anksčiau .. L

Milžinui buvo Igaila berniuko 
ir jis buvo liūdnas.

’ Kiekvieną pop rėti, kada mo
kykloj pamokos baigdavosi, vai
kai vėl subėgdavo į milžino so
dą ir linksmai žaisdavo, 
jiems nusibosdavo.

Tačiauj mažasis berniukas, 
kurį miltinas taip buvo pamilęs, 
daugiau ^niekad nebeateidavo.

Nuo šiol milžinas buvo labai 
malonus;' visiems vaikams, ta
čiau jis fnesiliovė ilgėjęsis savo 
gerojo draugo, mažojo berniu
ko, ir d:.žnai apie jį kalbėdavo.

— Kap aš norėčiau jį vėl pa
matyti, į— kartodavo milžinas...

Metai po metų slinko Į amži- 
nastį ir milžinas darėsi vis se
nesnis ir silpnesnis. Jis niekad 
nebežaisįiavo su vaikais, tik sė
dėdavo didžiulėj kėdėj, žiūrėda
vo į žaisiančius ir labai džiaug-i 
davosi savo gražiuoju sodu.

— Ašjturiu begaliniai daug 
gražių gp'ų, bet pačios gražiau- 
siosgėlėsį už visas — yra bežai- 
džią vaikai, — kartą jis prasi
tarė — i

Vieną žiemos rytą, pakilęs iš 
lovos ir besirengdamas, milži
nas žvelgė pro langą. Jis dabar 
nejautė neapykantos žiemai, nes 
žinojo, jog tuo metu — pavasa
ris miega, ilsisi. Taip pat žino
jo, jog žiemos metu ilsisi ir gė
lės ...

Pagaliau, iš didelio nustebi
mo, jis ėmė trinti savo akis, nes 
negalėjo tikėti vaizdui, kurį ma
tė. Tolimiausiam sodo kampe
lyje — jis matė medį, kuris buvo 
visas padengtas gražiausiais žie
dais! Jo šakos, atrodė, tarytum 
auksinės, žėrinčios sidabru, o po 
tuo medžiu ... stovėjo tas ber
niukas, kurį jis taip labai my
lėjo ...

Labai pradžiugęs, milžinas 
skubėjo iš antrojo pilies aukšto 
žemyn ir smarkiai išsiveržė pro 
duris laukan. Rodėsi, tik keli 
šuoliai — ir jis buvo prie ber
niuko. Tačiau, kai tik jis pribė
go prie jo, milžino veidas stai-

ysit, pasakykit,

ga persikreipė iš nustebimo. Jis 
su dideliu gailesčiu sušuko:

— Kas drįso tave sužeisti, ma
žyti? — Jis matė ant mažyčio 
rankų kažkieno kruvinų nagų 
pėdsakus. Taipogi buvo sužeis
tos jo ir kojos ...

— Kas tave sužeidė, kas? — 
kartojo klausimą milžinas. — 
Sakyk man tai, mažasis mano 
drauge! JA.Š paimsiu kardą ir 
atkeršysiu jam už tai!...

— Niekas manęs nesužeidė, 
— pratarė berniukas. — Tos 
žaizdos, kurias matai, yra mei
lės žaizdos...

— Tad, kas tu esi ? — paklau
sė milžinas mažąjį ir suklupo 
prieš jį ant kelių.

Mažasis maloniai nusišypsojo 
ii' pratarė: - - - - • r

— Kartą jūs leidot man žais
ti jūsiškiam sode. — O dabar

pakol ateikite į mano sodą pažaisti su 
manim. Gi manasis sodas — 
yra rojus ...

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

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus Ii tėra tūri m s aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgima ir jo išdavimą rusams, 
darbiau toju ir tiltu statytoju su sovietais j 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 
rašoma Lietuvosvyriausvbės kapituliacija 
rių elgesys tragiškose dienose.

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

Juozas Kapaeinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovy k- j 
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

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

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., S1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį 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., SI,00. ? * ' '

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

. čeki ar piniginę perlaidą.

Traced i n įvyko bendra- 
sukeltu mitu miglose apie 
3 dol. ‘
408 nsl., kaina 5 dol. Aį> 
prieš bolševikus ir jos na- I 
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Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

I P TO

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

INSURED

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.

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. — WEDNES., SEPTEMBER 15, 1971



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
/ublisbed Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc. 

1739 So. Halsted Streot, Chicago, HI. 60608. Telephone HA 14100

SECOND • CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription fcatesz
in Chicago $22.00 per year, $12.00 per 
nx month. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months. $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
other countries $23.00 per year.

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams —______________ $22.00
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Kitose JAV vietose: 
metams __________   $20.00
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trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje;
metams________
pusei metų ____
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__________$6.00
_________ $2.00
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_________ $12.00
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

(Tęsinys)

Netrūksta ir upių, ežerų, 
kurie dar gražiau paįvairina 
gamtovaizdį. Gražu čia pava
sarį, vasarą, o ypač rudenį, kada 
dieviškojo dailininko ranka 
nei žodžiais, nei teptuku nenu 
sakomais spalvų ir grožio vaiz
dais. Kas tą rudens Pensilvani 
jos miškų grožį yra matęs savo 
akimis, tas jau nepamirš iki 
savo amžiaus paskutinio 
dūsio.

d ūkei j a užima pirmąją

ato-

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

Etnine mozaika
Chicagos mero Richardo Daley kreipimasis Į visas 

Šiame mieste gyvenančias etnines grupes, kviečiant jas 
su savo tautiniais atributais ir spalvomis dalyvauti Chi
cagos didžiojo gaisro šimtmečio sukaktuvių minėjime yra 
vėliausias visos serijos atsakingų pareigūnų pasisaky
mų, pripažįstančių kad buvusi ateivių tautinio tarpina- 
mo puodo politika pasirodė ne tik nesėkminga, bet ir 
kenksminga, todėl yra pereinama prie etninės mozaikos 
arba “gėlių darželio” politikos, kur vietoje monotoniš
kos homogeniškos žmonių masės kiekviena tautinė gru
pė, kaip gėlės darže, galėtų pasireikšti savo geriausio
mis savybėmis, jas visu originalumu jausdama Į bendrą 
kompoziciją.

*

Meras Daley savo kvietime ypač pabrėžė — ir tatai da 
ro nebe pirmą kartą — faktą, kad Chicagos miestas buvo 
atstatytas įvairiausių tautų ir įvairiausių kraštų ateivių, 
ir skatino tų ateivių palikuonis bei naujuosius ateivius 
tinkamai pagerbti savo tėvų tėvus savo kilmės kraštų 
būdu ir papročiais.

Tas šiandieninius Chicagos piliečius sudarančių tau
tinių (etninių) grupių atsineštų tautinės kultūros savy
bių kartojamas pabrėžimas, žinoma, yra atgarsis pačia
me Washingtone ir JAV kaimyninės Kanados sostinėje 
Ottavoje nebe pirmo pripažinimo, kad savo piliečių tau
tines charakteristikas reikia branginti, apsaugoti ir leis
ti joms bujoti.

Nors ir atsargiai bei su mandagiu nepasitikėjimu tą 
faktą konstatuojant, jį reikia atidžiai imti dėmesin ir iš 
jo daryti plačiau siekiančias išvadas. Nes ir lietuvių tau
tinė grupė savp sunkiu darbu ir sūriu prakaitu bei dide
lėmis aukomis jau per daugiau kaip visą šimtmetį žymiai 
prisidėjo ne tik prie Chicogas miesto atstatymo ir ger
būvio pastatymo, bet ir dešimčių kitų miestų atstatymo 
ir pastatymo. Kas šiandien, apskaičiuotų kiek lietuvių 
amerikiečių milijonų dolerių yra uždirbta įvairiausioms 
kompanijoms ių kiek yra įdėta ir žymiausia dalimi paau
kota statant bažnyčias, ligonines, kapines, mokyklas, sa
les, auditorijas, steigiant klubus, organizuojant draugi
jas, išlaikant operą, chorus, orkestrus, ruošiant Lietu
vių Dienas, Kongresus, Seimus, Dainų ir Tautinių šokių 
šventes bei įvairiais kitais kultūriniais būdais parodant 
savo tautinį gajumą ir atkaklų pasiryžimą nepasiduoti 
nugramzdinamiems “talpinamajame katile”. Kaip patys

VALSTIJOS TURTAI 
IR PRAMONĖ

Ir turtinga ta adv. Frank Zo- 
go valstija. Ji po Texaso savo 
mineraliniais turtais yra antro 
je vietoje, čia susikoncentra
vusi požemio kloduose veik 
visa J. A. V-bių kietoji anglis. 
Naftos ištekliai ir, atrodo, yra 
neribotame kiekyje. Netrūks
ta ir minkštosios anglies. Turi 
dujų, kalkakmenio, karbito, 
grafito ir daug daug kitų įvai
rių mineralų. Jos ir plieno pro

vietą 
J. A. V-bių gamyboje. Plačiai 
išvystyta elektros motorų, naf
tos rafinavimo ir įvairių maši
nų pramonė. Ir alkoholinių 
gėrimų gamyboje yra pirmau
janti. Gamina daug geležin
kelių ir automobilių dalių, 
radijo aparatų, spaustuvių 
mašinų. Plačiai išvystyta ir 
darbužių gamyba. Pagamina 
nemažai mafeto produktų. Jos 
gyventojų skaičius siekia apie 
13 milijonų, o didžiausi jos 
miestai Filadelfija turi su vir 
šum 3 milijonus ir Pitsburgas 
su priemiesčiais turįs 2 mil. 
gyventojų. J

Politikoje irgi turi didelį 
svorį, 
rinkimuose 
mo atžvilgiu] yra, 
čioji valstija.

ypač prezidentiniuose’fi 
elektorių gausu- 

berods tre- 
ir gali daug lem

ti naujo prekidento išrinkime.
SYKLOS

Būtų nepilnas jo gimtinės 
pavaizdavim is, jei pamirštu-

E3

pat pirmųjų lie- 
nuveikti darbai 
gas paskatas ir

kovodami dėl savo tautinio identiškump lietuviai šiame 
krašte ir tuo pačiu metu nepamiršo savo tikrosios moti
nos — Lietuvos tėvynės kančių ir vargų. I

Kaip tik šiuo laiku Pedagoginis Liįianistikos Insti
tutas išleido dvi stambias ir lietuvybės įeikalui svarbias 
Vincento Liulevičiaus parašytas brošiūras — Amerikos 
Lietuvių Kultūriniai Laimėjimai ir Išeivija Lietuvos At
kūrimo Darbe. Jose metai iš metų nuo 
tuvių ateivių pasirodymo suregistruoti 
ir pasiekti laimėjimai bus labai vertir
mūsų bei po mūsų sekančiai kartai uoliau tęsti tą gar
bingų Amerikos lietuvių istorinę chronolcgijų.

Pasididžiuojant mūsų tėvų ir prota
kai ir Lietuvai, reikia toliau ir juo ryžti’ 
tęsti jų darbą, juo labiau dėl to, kad mūsų pirmatakai 
rankų nenuleido ir sunkaus gyvenimo są.ygose savo tau
tinį kultūrinį gyvenimą statė fanatišku įkarščiu “tirpy 
mo katile” intensyviai virinami, o mes šiandie galime 
savo tautinių brangenybių gėlėmis puošti Amerikos et
ninę mozaiką ne tik nebeskriaudžiami, o pritariami, įver
tinami ir paskatinami. į

Kad ne viena lietuvių “pasaulinė sostinė” Chicaga 
gali didžiuotis dideliais lietuvių kultūriniais nuveikimais, 
parodo net tokios vietos, kur lyginant su Chicaga lietu
vių gyvena tik saujelės. Turiu pirmoje galvoje Kenošos 
miestelį, kurio lietuvių grupelė drauge su Racinos kolo-; 
nijėle jau eilė metų suruošia įspūdingas viso Wlsconsinp 
Lietuvių Dienas, ir St. Catherines, Kanadoje, kur šimtinė 
lietuvių jau septyniolikti metai . ruošia Kanados lietuvių 
dienas, o sekančioji, kartu su Kanados Lietuvių Jaunimo 
Kongresu, Įvyks už keletos savaičių spalio 9 -10 d.

Čia neįmanoma suminėti daugiau lietuviškų kultūros 
gėlynų plačioje šiaurės Amerikoje, tik pabrėžtina, kad 
savame tautiniame darželyje kiekviena darbui ištiesta 
ranka yra brangi ir laukiama. J, Pr.

ių įnašu Ameri- 
giau bei plačiau

M. GELŽINIS

Klaipėda ordino valdžioje 
(1252 -1525 m.)

7
Vokiečiu bažnvčios istorikas Hans Kūh- 

nėr rašo dėl Šv. Augustino ir Šv. Bernardo 
ideologijos taip:

“Sustokime akimirksni ir pagalvokime 
ar tokią žudikišką tezę galima įsivaizduoti 
Kristaus arba tautų apaštalo Povilo lūpo
se. Pastarasis buvo pasiųstas pas pagonis 
juos pamokinti, gal, per juos ir kentėti, 
bet jokiu būdu jų nežudyti”. Literatūra 
Nr 7, pust. 102.

11. KLAIPĖDOS STEIGIMO 
PRIEŽASTYS

13-me šimtmetyje vokiškieji užpuolikai 
veržėsi iš dviejų pusių Į baltų žemę.

Prie Vyslos žemupio įsikūrė Vokiečių 
Kryžiuočių ordinas. Jis, būdamas arčiau 
Vokietijos ir palaikydamas labai gerus 
santykius su popiežium ir Vokietijos val
dovais, gavo iš pastarosios daugiau para
mos. Popiežiaus atsišaukimų skatinami, 
atvyko vis daugiau riterių ir kolonistų į 
Prūsiją. Taip Ordino jėga didėjo ir jis pa
mažu iš Vyslos upyno slinko per Aistmarių 
kraštus toliau į šiaurę.

Prie Rygos įlankos įsikūręs Vokiečių 
Kardininkų ordinas veržėsi į šiaurę, į ry
tus ir visų labiausiai per Kuršą į pietus. 
Bet 1236 m. jis buvo lietuvių ties Saule

skaudžiai sumuštas. Kritusiųjų 49 riterių 
tarpe buvo ir pats magistras Volkevinas. 
Nekurį laiką Livonijos vokiečių pilys liko 
pusiau tuščios ir neginamos, ir vien tik 
lietuvių nenusivokimas išgelbėjo šį ordiną 
nuo likvidacijos. Kitas skaudus smūgis jį 
ištiko 1242 m. žiemą, kuomet rusai jį ant 
Čiudo ežero (Peipus See) ledo skaudžiai 
sumušė. Bet jis ne lik veikiai atsigavo, bet 
šimtmečio viduryje pradėjo kištis į Lietu
vos valstybės reikalus. Išnaudodamas Min
daugo sunkią padėtį, ordinas prikalbino jį 
krikštytis, sudarė taiką su Lietuva, pakiš
damas Mindaugui karaliaus vainiką.

1) ’Nežiūrint tokių Kardininkų diplo
matinių pasisekimų, Vokietijos valdovai 
ir stambiųjų Hanzos miestų pirkliai vis 
daugiau įsitikino, kad prie Baltijos jūros 
steigiamoji Naujoji Vokietija buvo per toli 
nuo pagrindinių vokiškų bazių. Susisieki
mas jūros keliais buvo blogai patikrintas 
ir brangiai kainavo. Ryga buvo per toli 
nuo Hanzos miestų ir į Livoninją vargu te
buvo galima atvykti be tarpinių pakopų. 
Kuomet žiemą Ry’gos įlanka apsiklodavo 
ledais, Livonija liko visiškai atkirsta nuo 
vokiškųjų uostų. Norint išlaikyti vokiškąjį 
grobį Baltijos pajūryje, reikėjo vasarą irT 
žiemą jūros ir žemės keliais gerai pasiekia
mo atsparos punkto prie Nemuno žiočių.

2) Prieš Ordino įsiveržimą, Nemunas 
buvo svarbus prekybos kelias Į Lietuvą. 
Iš Vakarų ir Skandinavijos atplaukę pre
kybiniai laivai gabeno prekes pro Klaipė
dą, per Marias į Nemuną ir jo vaga tolyn į 
Lietuvą. Archeologiniai radiniai aiškiai

.Pensilvanijos valstijoje. Skai
toma, kad nuo 1898 iki 1914 
metų į Ameriką įyažiavusią 
lietuvių tautybės asmenų re
gistracija pasiekė 252.592. Iš 
jų daugiau kaip pusė pateko į 
šią valstiją. Dešimtimis tūks
tančių tada jaunų lietuvių dir
bo kasyklose ir kitoje sunkioje 
pramonėje. Paskui tie skaičiai 
kiek sumažėjo, nes dalis išvy
ko į kitas valstijas, ieškoda
mi ten lengvesnių ir ne taip pa 
vojingų darbų.

Bet dar ir 1930 metų statis
tikos daviniais Pensilvanijos 
valstija dar turėjo 180,000 ten 
gyvenusią {lietuvių. Tai, gali
me sakyti, užėmė ne tik pirmą 
vietą įvažiuojančių lietuvių į 
Ameriką, bet tai sudarė vieną 
trečdalį visų emigrantų. Jos 
nepavijo nė Čikaga — Illinois' 
valstija, į kurią paskutiniu lai 
ku plaukte plaukė lietuviai, 
iki Čikaga pasidavė skaitlin
giausia kolonija, pavadinta 
mūsų lietuvių išeivijos sostine. 
1930 metų, Illinois valstijos sos 
tinėje lietuvių skaičius užėmė 
tik antrą vietą savo gausumu, 
nes Illinois valstijoje gyveno 
140.000 lietuvių. Jų dalis irgi 
buvo buvusi Pensilvanijos vals 
tijoje. Kitose valstijose lietu
vių skaičius buvo negausus, ir 
mūsų ateiviai jau daugiausia 
koncentravosi didžiausiuose 
miestuose, kaip, pavyzdžiui, 
Niujorke ir valstijoje 80,000, 
Ohio 20.000, Connecticut 40,000 
Indianoj 10,000, New Jersey 
20,000 ir 1.1.

(Bus daugiau)

net
organizuotą lietuvių

gebėjo visa 
sukurti 
bendruomenę pirma mažose 
savo telkiniuose, o paskui per 
spaudą, per centrines sukur
tas organizacijas reikštis, kaip 
organizuotas tautinis lietuvių 
vienetas Amerikoje. Atsirado 
spauda, orkestrai, chorai, teat
rai ir kiti kultūrinių tautinių' 
apraiškų junginiai, ilr stengės 
tie vargo darbo žmonės ne tik 
pasidaryti sąmoningais lietu
viais, bet ir patys apsišviesti, 
kad tokiais tikrai galėtų tapti. 
Ir beraštis, čia atvykęs, pats 
stengėsi pramokti skaityti ir 
rašyti, ir tai taip plačiai net 
nepastebiinai buvo daroma, 
kad žengdami per mirties 
slenkstį beveik visi lietuviai 
jau mokėjo skaityti ir rašyti. 
Ir visa to švietimosi ir tautinio 
organizavimosi pradžia dygo, 
augo, virė kaip tik toje Pensil
vanijoje. Pensilvanijos lietu
viai yra davę ir kitų kolonijų 
užuomazgos pirmuosius dai
gus. apie kuriuos telkėsi vė
liau nauji lietuviai iš Lietuvos, 
pasinaudodami jų organizuo
tumo patyrimais.

LIETUVIAI PRAEITAME 
ŠIMTMETYJE

Kaip žinia, gausingesnė lie
tuvių emigracijos banga pra
sidėjo maždaug apie 1868 me
tus. Iki 1889 metų įvažiavusie
ji lietuviai nebuvo atžymimi 
atskiroje grafoje įvažiavusių 
emigrantų sąrašuose. Bet ar
čiau tikslumo žinias apie juos 
buvo surinkęs kun. Jonas Ži
linskas - Žilius ir paskelbęs tai 
savo išleistoj e knygoje - apie 
Amerikos lietuvius. Pagal tas 
kruopščiai surinktas žinias, jau 
1889 metais lietuvių būta Ame
rikoje nemažiau kaip 50,000, 
asmenų. Jų dauguma, tur būt, 
apie 90 procentų atiteko Pen
silvanijos valstijai. Jie ir apsi
gyvenę buvo daugiausia ang
lių pramonės rajonuose. Ten 
jų buvo gausingi ausi telkiniai, 
ir ten kūrėsi pirmosios parapi
jos. Pirmoji grupė Mahanoy1 
Shenandoah, {M. Carmel, Ma
hanoy Plane, Minersville, Ha- 
rilston, Shamokin ir kt. .Kita 
grupė kiek daugiau į šiaurę: 
Plymouth, Wyoming, Pitts
ton, Luzerne, Edwardsville, 
Glenlvon ir kiek toliau Skran- 
ton, Wilkes Barrė ir kitos. 
Tos kolonijos yra ankstyves
nės už vėliau įsikūrusias toje 
valstijoje lietuvių kolonijas 
Filadelfijoje ir Pittsburge.

LIETUVIŲ SKAIČIUS ] 
Vėlesniais laikais, kada jau 

lietuvių tautybė buvo atžymi- 
_______ __________ ______ ma įvažiuojančių emigrantų 
Įima prie tų sąlygų pasidaryti 'sąrašuose, apsigyvenančių skai. 
sąmoningais lietuviais, ir jie čius dar keleriopai paūgėjo

r*iC pakalbėti apie Pensilvani
ją ir lietuviško akiračio. Džiu
gu pastebėti, jog toje plotmė
je advokatas Frank Zogas daug 
žino, be abejo, iš savo tėvų 
ir tuo reikalu susidomėjimo 
bei patirties. Lietuvių įsikūri
mas šioje valstybėje nebuvo 
lengvas. Jau net ir pati gamta 
tuose anglių klodų rajonuose 
yra daug skurdesnė, Ten tie 
vingiuoti slėniai, supami uoluo 
tų kalnų, savo augmenija, sa
vaime suprantama, nebuvo ža 
vūs, lyginant su savąja Lietu
vos gamta. Dėl anglių upeliai 
buvo purvinai užteršti. Name
liai mažyčiai, skirti angliaka
siams gyventi. Kasyklose dar
bas, žinoma, niekada nebuvo 
lengvas, o anuomet ir technika 
darbui palengvinti nebuvo tiek 
išsivysčiusi kaip dabar. Daug 
angliakasių tada žūdavo. Iš 
pirmųjų lietuvių parapijų sta
tistikų susidaro įspūdis, kad 
laidojamų numirėlių buvo dau 
giau kasyklose užmuštų, negu 
mirusių natūralia mirtimi. Ir 
visuomeniniu atžvilgiu prisi
taikyti nebuvo lengva. Tie, 
kaip žiniai ateiviai lietuviai 
atvykdavo iš pavergto krašto.

KAIP LIETUVIAI 
ORGANIZAVOSI

Lietuva tos vergijos pančiuo
se neturėjo jokių pilietiniiį 
laisvių. Jai nebuvo duota gali
mybių net šviestis. Ne tik ne
buvo lietuviškų mokyklų bet 
ir lietuviškas raštas, spauda 
uždrausta. Pavergėjai siekė, 
kad Lietuva būtų tamsi ir juo
da. Tad ir į šį kraštą atvykę 
lietuviai buvo daugiau kaip 
pusė beraščiai.
mokėjo skaityti arba bent kiek 
rašyti, buvo pramokę prie mo
tinos ratelio ar kaimo, taip 
vadinamų “daraktorių”, slap
tai mokiusių kaimuose vaikus 
ir jaunimą. Nebuvo leidžiama, 
žinoma, turėti ir jokių organi
zacijų, net religinių. Ir vis tiek 
jau ėjo atkakli kova su rusini
mu ir dėl šviesesnio rytojaus. 
Ir bėgo iš savo gimtojo krašto 
ne vien tik dėl ekonominio 
sunkaus gyvenimo, bet ir dėl 
tos dvasinės priespaudos. Bė
go knygnešiai, bėgo švietėjai, 
o daugiausia jaunuomenė, kad 
išvengtų tarnavimo rusų ka
riuomenėje.

Bet čia jau atvykę jie ne tik 
pajuto galį savo raumenimis 
sukurti sau geresnį ekonominį 
gyvenimą, bet suprato, jog šia
me krašte didžiausia vertybė 
yra laikoma laisvė. Toj laisvės 
sąvokoje buvo galima organi
zuotis, išlaikyti savo religiją, 
tautinius papročius. Buvo ga-

parodo tokią prekybą ir jos kryptį. Pajū
ryje, pamaryje ir Nemuno ^krantuose rasti 
ikapiai parodo prekių gausumą ir įvairu
mą. Kokios prekės daugiausiai buvo gabe
namos, parodo 1254 m. popiežiaus Inocen
to IV bulė, kad “tą kraštą pagonys atsi
veždavo sau ginklu, rūbą, druskos ir kitą 
gyvenimo reiknieną tąja upe, kuri yra 
tarp Livonijos bei Prūsijos, vietos žmonią 
vadinama Memoie”. Popiežus pavedė Or
dinui šį prekybos kelią uidaryti ir tokiu 
būdu kenkti Lietuvai.

Bet Nemunas nebuvo vien prekybos 
kelias, jis galėjo tapti ir ekspansijos keliu. 
Panašiai, kaip Vysla tarnavo Prūsijos pa
vergimui, kaip Dauguva kardininkai skver 
besi į žemgalį ir į Lietgalį, taip Nemunu 
turėjo plaukti kryžiuočią pergalė į Lietu
vą.

3) Kuomet 1237 m. popiežiaus legatas 
ištęsė Kuršo vyskupiją iki Nemuno, jo žy
gis tebuvo teėretinis. Didesnioji Kuršo da
lis laisva ir vokiečią neužkariauta. Ir 1252 
m. kuomet buvo steigiama Klaipėda, Or
dino galia šiaurėje tesiekė Bartuvą. Ją va
dinamas pietą Kuršas dar nebuvo užimtas, 
o lietuvią —■ žemaičių kraštai drauge su 
Samba, Nadruva, Skalva, Sūduva iŠ viso 
dar nebuvo.paliesti.

Todėl reikėjo tvirtovės, iš kurios būtų 
galima baigti viso, ir.Pietų Kuršo užėmimą. 
Iš tos tvirtovės vokiečiai manė,. ir .žemai 
čius užkariaut?. Tani tikslui jie ilgūs! me
tus laikė Klaipėdoje stiprią įgulą, ir pati 
istorija parodė, kad tokių kryžiuočių pa
stangų būta ir daug ir kruvinų.

kurie
IŠĖJO LEONARDO 
ŠIMUČIO KNYGA

Šiomis dienomis baigta spaus 
dinti ir pradėta siuntinėti bu
vusio Alto pirmininko Leonar
do šimučio knyga “Amerikos 
Lietuvių Taryba”. Kieti virše
liai, 409 puslapiai. Kaina $10. 
00. Tekstas gausiai paįvairin
tas Fotografijomis. Knygoje 
yra vardynas, padedąs grei
čiau susiorientuoti. .Knygą iš
leido Altas, kur ją galima už-

Vaikai plėšikai '
CTA detektyvai. šiomis die

nomis suėmė keturis plėšikau
jančius vaikus po 11 ir 12 metų 
amžiaus. Vienas detektyvas 
CTA traukinėlio (Congress — 
Kedzie platformoje prisimetė 
girtu ir miegančiu. Priėjo ke
turi vaikai ir vienas “miegan
tį” paspyrė, norėdamas būti 
tikras kad miega. Kadangi šis 
nereagavo, vaikai ėmė kraty
ti jo kišenes, ištraukdami tris 
dolerius, kai šis staiga “pabu
dęs” visus suėmė ir nugabeno 
į vaikų Audy namus.

4) Su Ordino pasinešimu labai sutiko 
bažnyčia, ypatingai Kuršo vyskupas ir ža
dėjo jo.pastangas remti pinigais ir žmonė
mis. Kuršo vyskupija tebebuvo menkos 
apimties ir jos praplėtimas į pietus buvo 
vyskupo karštai pageidaujamas.

5) Kuomet Ordinas pradėjo Klaipėdos 
steigimą jo valdos šiaurėje, Livonijoje, 
tebesiekė upę Bartuvą, o pietuose, Prūsi
joje, jis stovėjo iki Prėgliaus upės. Todėl 
kita Klaipėdos paskirtis buvo šią spragą 
kuo efeklingiau užpildyti ir abiejus Ordino 
kraštus sujungti. Tam tikslui pasiųstieji 
Klaipėdos įgula teriojo pilies apylinkę, 
ypatingai Keklį ir Skalvą, kol Ordino va
dovybė manė, kad ji j‘au pakankamai at
stūmusi žemaičius nuo Baltijos pajūrio.

1255 m. didelį čekų kryžininką pulkai 
padėjo Ordinui užkariauti Sambiją. Da
bar atsidarė ilgas sausas kelias išilgai per 
visą valstybę, kuris prasidėjo Marienbur
ge, ėjo per Sambiją, išilgai Užmarį iki 
kopų galo. Iš ten Klaipėdos komtūras per
keldavo brolius, svečius ir gėrybes į Klai
pėdos pilį, iš kur jis paprastai kitą dieną, 
vykdavo labai stiprioje apsaugoje pajūriu 
pro Palangą, Liepoj aus ežerą iki Kuldin- 
gos, ir iš ten įžambiai per Kuršą į Rygą.

Šitas pajūrio kelias (Strandweg), kar
tais trumpai "Litauischer Strand” vadi- 
namas.jėjo. tvirtai į Ordino faksimilijas ir 
yra aiškus"Klaipėdos srities lietuviškumo’ 
irodvmas. Kas norėtu su šita tema arčiau 
susipažinti/ tesinaudoja daktaranto P. Ba- 
bendererdės disertacija “Nachrichtendiens

und Reiseverkehr dės Dentschen Ordens 
um liOO". Atskira šios disertacijos laida 
randasi New Yorko Public Library ir yra 
atspausdinta “Altpreussische Monats- 
schrift” 50, Konigsberg, 1913.

12. KLAIPĖDOS PILIES STEIGIMO 
SUTARTIS

Trylikto šimtmečio viduryje pilies prie 
Nemuno žiočių steigimas gyvai pribrendo 
ir į Livoniją atvykęs Didžiojo magistro 
vietininkas, Deutschmeisteris Eberhardas 
von Seyne (vietoje sergančio Livonijos 
magistro Andreas von Styrland) 1252 m. 
tarėsi tuo klausimu su Kuršo vyskupu. Lie
pos 29 d. buvo susitarta ir Ordino nariai, 
derybų dalyviai, signavo steigimo aktą. 
Signavimas nereiškia pasirašymą, nes ri
teriai, išėmus kai kuriuos kunigus, rašyti 
nemokėjo. Jie, kaip anais laikais priimta, 

-prie pergamento prikabino savo į vašką 
įspaustas antspaudas. Rugpjūčio 1 d. ir 
Kuršo vyskupas signavo tokio pat turinio 
vokiečių kalba (Altniederdeutsch. tarme) 
parašytą sutartį.

štai, sutarties vertintas: 
u

“Visus, kurie šį laišką įžiūrės, brolis 
Eberhardas von Seyn, Vokiškją Namą 
Deūtschmeistectis Didžiojo magistro vie
tininkas Livonijoje ir Kurše ir kiti tą 
pačią Vokiškąją Namą broliai Livonijoje 
ir Kurše, sveikina amžinu Viešpatięs var
du. . . ,

(Bus daugiau)
4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— WEDNES., SEPTEMBER 15, 1971
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DR. anka BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

.K GERKLES ligos 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W.
Ofiso telef.;
Rezid. telef.;

Kasdien nuo
nuo 7 iki 9 vai - Tree.

ANTANINOS .MARhLZiBĖS Nt,TakiiS I v trumpų apeigų ir SU-
vo, kad jo vadovaujamas teatras 
neteko aktorės >— primadonos. 
Jam teko su velione daug kartų 
vaidinti. Velionė per 13 metų 
sceninio darbo niekad neatsisakė 
ir visad vardino. Ji buvo darbšti 
ir labai kukli asmenybė, šaulių 
meno kuopelės vardu jis pareiš
kė nuoširdžią užuojautą velionės 
giminėms.

Šaulys Ignas Serapinas atsi
sveikino draugų vardu. Jis pri
siminė jos draugiškumą ir atlik
tus darbus lietuvybei, Lietuvos 
kultūrai, scenai ir 1.1.

Šaulių rinkt, pirm. Pranas 
Tomkus perskaitė režisieriaus 
A. Brinkos parašytą atsisveiki
nimą su velione Antanina.

Dr. J. Adomavičius atsisvei
kindamas prisiminė velionę, ku
ri Alvudui yra labai daug tal
kininkavusi. Jis pademonstravo 
rekorduotą juostelę, kur ji pa
skutinį kartą prieš mirtį vaidino. 
Jos žodžiai jaudino klausytoj us.

Visiems kalbėjusiems, šau
liams už pravestą atsisveikini
mą, garbės sargybas, visų gimi
nių vardu padėkos žodį tarė adv. 
Pranas Sidzikauskas.

Po gedulingų pamaldų jos pa
laikai automobilių vilkstinės bu
vo nuvežti į Lietuvių šv. Kazi
miero kapines, š. S. garb, narys 
Vladas Išganaitis velionės šau
lių garbės ženklus perdavė jos

PLEASE
BE

CAREFUL!

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoj* 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

laikai buvo palaidoti.
Algirdas Budrecl

0-3 
5-5076 
vaL ryto.

R»z. tel. 2394683

DR. K. G. BAWKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA "" 
6449 So. Pulaskj Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, sKambimi 3/4-8U12

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BlEZiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET

tiktai antradieniais ir penktadieniais
Trečiai ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
aniracL, penktadienį nuo 1—o, tree, 

ir šestad. Ūkiai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRUkGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

Ofiso tek; JJR 4-1818arfa* RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

t Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71$t St. 

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

10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
i CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.’ HEmlock 4-2123 
Razii G|bson 8-6195

Priima ligon«as pagal susitarimu. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

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

Rožė Didigalvienė, rast.

Only you 
can prevent 
forest fires!

Vytauto Didžiojo šauliu valdybos trupės aktorė
ANTANINA MARKUZ1ENĖ - SI DZI KAUS KAITĖ

1971 m. rugsėjo 5 d. mirė 
Antanina Markuzienė-Sidzikaus- 
kaitė. Velionė buvo gimusi Lie
tuvoje, Šakių, apskr., šiaudinės 
kaime. Amerikoje išgyveno 21 
metus. Petkaus laidotuvių na
muose su ja buvo atsisveikinta. 
Į koplyčią susirinko daug žmo-

AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER. ' 

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

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R. ARENAS 
2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

Apd ra ustas pe r kr a ustym as 
is įvairiu atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. AL

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11- 
val. ryto. — šeštadieni ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

— Humboldt Parko Lietuviu klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, rugsėjo 15 dieną 1:00 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. Mankus, raŠt.

— Biržėny klubo piknikas įvyks Š. 
m. rugsėjo mėn. 19 d. įprastoje vie
toje — prie p. Spaičio daržo. Bus do
vanos. Užkandžiais ir kitokiomis gė
rybėmis apsirūpina kiekvienas pagal 
savo nuožiūrą. Narius, jų šeimas ir 
svečius prašome gausiai dalyvauti. 
Nesi vėluokime!

Klubo Valdyba

— Chicagos Lietuviu Našlių, Naš- 
liukiy ir Pavienių klubas rengia sma
gu pikniką rugsėjo 19 dieną Bruzgu- 
lienės sode, 83rd ir Kean Ave., Willow 
Springs. Veiks bufetas su gardžiais 
valgiais ir gėrimais. Šokiams gros J. 
Joniko orkestras. Bus gražių dovanų 
laimingiesiems. Valdyba ir komisija 
kviečia visus narius ir visą linksmąją 
publiką dalyvauti.

Mary Urbelis, rast

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

REMSITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

sek-:

—j

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

CHICAGO. ILL 60629

A FORESTS FUTUR1 
B IN YOUR HANDS

n

DR. ALGIRDAS VASONIS - 
VASIUKEVIČIUS

Gyv. Woodstock, Illinois

Mirė 1971 m. rugsėjo mėn. 12 dieną, 5:30 vaL ryto. Gimęs Lietu
voje, Sintautuose, šakių apskr.

Paliko nuliūdę: žmona Aldona (Rakauskaitė), sūnūs — Arvydas, 
Gailius ir Algis, broliai — Vytautas ir Juozas Chicagoje ir Jonas Lie
tuvoje, sesuo Aldona Paškevičienė su šeima, švogeris Antanas Gint- 
neris, pusseserė Antosė šuopienė su šeima, pusbrolis dr. Justinas Dė
dinas, uošvių Rakauskų šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St
Atsisveikinimas bus trečiadieni 7 vai. vak.
Vietoje gėlių prašoma aukoti Jaunimo Centui.

■Ketvirtadieni, rugsėjo 16 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios Į Šv. P, Marijos Gimimo parapijos, bažnyčią, o po. gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. dr, Algirdo Vasonio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

į Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnūs, broliai, sesuo, giminės.

laidotuvių. Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

2850 W*tf 63 rd St., Chicago, III. 6062* 
Telef.: PRospect 6-5084

PImm! Only yon eaa

nių. Mirusioji priklausė šaulių 
Sąjungai. Su velione atsisveiki
nimą pravedė Vytauto Didžiojo 
šaulių kuopos pirm. Vladas Iš
ganantis. Jis savo kalboje apgai
lestavo, kad šauliai neteko darbš
čios sesės ir bendrais bruožais 
prisiminė jos nuveiktus darbus 
šaulių kuopai. Jis kalbėjo Šau
lių Sąjungos vardu.

Adv. Rapolas Skipitis su ve
lione atsisveikino savo ir savo 
žmonos vardu.

Adv. Algirdas Budreckas kal
bėjo Vytauto Didžiojo šaulių 
kuopos vardu. Jis atsisveikinda
mas šermenyse pasakė: šiandien 
sunku man kalbėti ir tarti pa
skutinius atsisveikinimo žodžius 
sti mūsų miela sese, šaulių S-gai 
atsidavusią šaulę Antaniną. Jos 
netekome staigiai. Suruoštame 
Aivų do vakaronės spektaklyje ji ’ 
bevaidindama apalpo ir neužil
go mirė. Mirė būdama 72 metų 
amžiaus. U

Velionė prieš pirmąjį pasauli
ni karą mokėsi žiburio gimnazi
joje,. Marijampolėje. šaulių 
S-gai ji priklausė nuo pat jos 
atsiradimo. Ji buvo Slavikų šau
lių būrio valdybos narė ir vai- ‘ 
dybos kuopelės vadovė. Ne vie
nas kuopos rengiamas spektak
lis nepraėjo be jos. Ji ne tik ’ 
spektakliams vadovavo, bet ir 
vaidino.. Ir taip ji nuoširdžiai 
dirbo ir vaidino, kol šaulių S-ga 
Lietuvoje buvo likviduota.
Atsteigus Lietuvos šaulių S-gą 
išeivijoje — tremtyje, ir vėl ją 
matome pirmose šaulių gretose.
Ji yra viena iš pirmųjų Vytau- - 
to Didžiojo šaulių kuopos vaidy- . 
bos kuopelės steigėja. Be jos 
neapsiėjo nei vienas spektaklis. 
Jos puiki vaidyba ne kartą pra
juokino ir ne kartą jai vaidinant. 
patriotiniuose vaidinimuose žiū- . 
rpvui nuriedėdavo ašaros per. 
skruostą. Ji buvo gera ir talen
tinga aktorė. Tai buvo asmeny
bė, kuri nesigailėjo laiko, darbo 
ir triūso, kad tik šaulių organi
zacijai galėtų padėti. Todėl jos 
atlikti,.darbai lietuvybei tebūna 
pavyzdžiu ne tik mums šauliams, 
bet ir visiems lietuviams. Ji bu
vo didelė patriotė, mylėjo sa
vo tėvų kraštą ir giliai pergy
veno mūsų tautos golgotos ke
lią Lietuvoje.

šaulių S-ga, įvertindama jos 
nuveiktus darbus organizacijai, 
buvo ją apdovanojusi šaulių 
žvaigždės ordinu.

Jos asmeny netekome ne tik 
geros ir pareigingos šaulės, betl 
ir taurios lietuvės patriotės. To
dėl velionė su visomis geromis 
ypatybėmis pasiliks mūsų visų 
atminime kaip šviesi asmenybė. 
Šauliai ypač jos pasigęs.

Ilsėkis, niiela sesė Antanina, 
ramybėje toli nuo savo gimtųjų 
namų ir laukų, kuriuos tu taip 
mylėjai ir jų visad ilgėjais.

Reiškiu gilią užuojautą skaus
mo prislėgtai šeiniai ir jos arti
miesiems. Vytauto Didžiojo kau
lių .kuopos vadovybė ir Šauliai 
liūdi kartu su Jumis.

Juozas Petrauskas kalbėjo Vy
tauto Didžiojo šaulių kuopos me-

VITO ZUNAS
1209 Mulford St., Evanston, III.

amži;
Mirė 1971 m. rugsėjo 12 dieną, 9:00 vai. ryto, sulaukęs 63 metų 
aus. Gimęs Beckemyer, Illinois. t
Paliko nuliūdę: žmona Adella (Pukel), sūnus Wayne, marti Bar-

barį teta Maggi Steckey, pusseserė Ella Clouser su šeima, uošviai 
Albert ir_Adie Lidy, uošvienė Betty Pukel, švogeriai_ Alex 
taip 
giminės, draugai bei pažįstami. •

Lack (Lackavicz) koplyčioje, 2424

pat Frank ir Regina Kasputis, giminaitė Barbara Gileson

Kūnas bus pašarvotas

Pukel, < 
ir kiti

W. 69

Šeštadienį, rugsėjo 18 
plyčios į Lietuvių Tautines 

y

ĮVisi a. a. Vito Zunas _ 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 7374213.

dieną 10:00 vai. 
kapines.
giminės, draugai

ryto bus lydimas iš ko-

ir pažįstami nuoširdžiai 
jam paskutini patarna-

Vieneriu Metu Mirties Sukaktisc

ONA VALIULIS

Tautinėse

Gimusi Užubalytė
Gyvenusi Union Pier, Michigan

Mirė 1970 metų spalio 20 dieną, o palaidota Lietuvių 
kapinėse spalio 24 dieną.

Mišios už velionės sielą bus laikomos sekmadienį, šių metų spalio 
17 dieną, 12 valandą vidudieni, SL Mary’s .bažnyčioje, esančioje New 
Buffalo, Michigan. l; , ,* *>•’ i * ’ > • ’ ’

Visus velionės pažįstamus prašome atvykti į mišias, o negalinčius 
atvykti prašome gražiomis mintimis velionę paminėti šios metinės 
sukakties proga.

Savera ir Povilas Vaivadai

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUT05I0BMAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpabEe 7*8600 REpubEe 7-S601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741-1742

4

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

MODERMŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKT|

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

$ - NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— WEDNES., SEPTEMBER 15, 1971



Sveikiname mielą

1971 m. rugsėjo mėn. 15 dieną sulaukusį is
toriško 100 metų amžiaus. Linkime geros 
sveikatos ir dar daug gimtadienių sulaukti.

Antanas ir Konstancija Stankai

J Kaip spauda ir teisinai (stačiai prieš šališkus reporta- 
žus ir teisingumo išniekinimu 
teismuose, tuomet tu rėsime

į “didvyrina” piktadarius
* Kalbėdamas Illinojaus poli
cijos asociacijos susirinkime 
vaisi, prokuroras Edward Han 
rahan parafino aiškiai pasisa
kyti prieš 
dikams ir
lies išdavikams”.

Esq teismai padarė tai, kad po 
licininko pareiga lieka visiškai 

’ beprasmiška."
"meilakiavima žu- T. . , . . .. . v. v Jis taip pat kn! kavo teise-tikricsiems sios sa- . t 7 .......ia kalėjimu,] 

ikhi kent-! 
Jis smerkė informacijos prie [rolės Įstatymams.

mones (laikraščius ir televi-1 želiu mėnesi Cook 
ziją), kurie “iškraipo žiniasjš 816 nuteistu 
ir duoda iki nepadorumo per-[mus prieš ginklų Įstatymą 
dėjai didelę reklamą tokiems 
asmenims, kaip Angela Davis 
ir Soledad Brothers”.

Jis pasakė, jei Įstatymų ir 
tvarkos prižiūrėtojai nepasisa- 
kVs “garsiai, mandagiai, bet. taryba ir gen. prokuroras Wil-

91

ALFREDAS ŠALČIAIASTRA IR

šiandien atvyksta iš Vokietijos, o rugsėjo 19 d., sekmadieni, 5 vai. p. p., 
dainuos Jaunimo centre. Bilietai gaunami Margutyje ir Marginiuose.

(Pr).

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

1MMEDIA TE OPENINGS!

Experienced —

DRAPERY 
SEAMSTRESSES

TOP SALAKY
Get 40 hours pay — 

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

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

Steady year round work.

ART DRAPERY

2766 No. LINCOLN AVĖ. 
GR 2-8587

apsk rityje 
už nusikalti-

nubaustas kalėjimu.
tik'

Teršia kaip teršę
Illinojaus Taršos kontrolės

10 METŲ
SUKAKTIS

1 Jus kviečia į 10 metu sukakties pobūvį 
I šeštadienį, 1971 m. rugsėjo mėn.

18 dieną

GOLD COAST INN 
| 2525 WEST 71 ST., CHICAGO, ILL. 60629 ( 
< *
| ® Durys atdaros Pradžia 7 vaL vak.,
f pabaiga — ? |
I @ Free Cold Duck (
j ® Veltui maistas į

# Dovanos |
| « Prisiminimai. J
| Jūsų šeimininkas JOS RACHUNAS 1
j . TeL 434-4149 1

liam Scott ruošiasi griebtis pa- 26 d. Tai toki artimieji rugsė- 
griežtintu priemonių prieš in :<> antrosios pusės apylinkės 
dustrijas. kurios tebeteršia var .raldybos uždaviniai. Apylin- 
denj, leisdamos j kanalus i: kės valdyba laukia visų Mar- 
ežerą savo nešvarumus. Vienajuclte Parko lietuvių paramos 
Cook ir Lake apskrityse esą prisidedant solidarumo Įnašu, 
apie 20 ar 30 fabrikų, kurie nelaukiant iki valdybos narys 
gamybos atmatas Ir skysčius'atsilankys Į namus, o taip pat 
leidžia tiesiai Į Michigano eže-,dalyvauti rengiamame išvažia 
ra. Kiti tokie fabrikai esą In-ivime. Posėdyje taip pat daly- 
dianos Lake ir Porter apskri-pnvo apygardos valdybos sek- 
tyse, Indianoje. Irę torius Kostas Januška.

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

"—— ' - -- - - — '
f SIUNTINIAI I LIETUVA

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

fe Didelis pasirinkimas Įvairiu prekty.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ė COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. V A L A N T I N A S
___ _....    o t .... - -

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9208 
k ------------------------

f ---— --- ----——-- -
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

--- ----------—------------ ---- -------- ------ -—-
NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — WEDN'ES., SEPTEMBER 15, 1971

HELP WANTED — FEMALE 
f Darbininkip Reikia

LAY OUT MAN 
Structural Steel Shop. 

Requires experienced shop 
out man.

Call 846-2636 
8947 S. State St., Chicago, 111.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniy sklypai pard.

ONLY $500 FOR 
4’ GRAVE LOT

91 
H

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMA13

DĖL VBŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ J *'J "

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

ČIA DOLERIS SAUGUS
4 BUTŲ gražus mūras ir^ 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. 
— S41.000.

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

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

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

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

Valdis Real Estate
7051 9e. Washtenaw Ave. RE 7-7200

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'Reverence section.

Mt. Emblem Cemetery 

447-8692
PRIVAČIAI PARDUODAMAS 2 butų 
medinis namas Evergreen Parke. Po 

4:00 vai. vak. skambinti telef. 
GA 3-9849.

—- Bernice ir John Williams,
[[Naujienų skaitytojai iš Mar- 

ac? (Įiiette Parko apylinkės persi
kelia i Terre Haute, Ind., kur 

Bernice Wil
liams ten gimusi. Ten tebegy
vena ir jos sesutė Zakaraus
ke i lė. v

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrengimai PARK FOREST

— JAV LB Vidurio Vakarų nusipirko namą, 
apygardos valdyba organizuo
ja lietuvių dalyvavimą Chica
gos miesto didžiojo 
šimtmečio sukakties 
Minėjimą rengia 
miesto vadovybė, 
tikslas, be didelės 
prisiminimo, dar yra parodyti 
Chicagos atsistatvino ir augi- e. O

mo eigą. Prie Chicagos išau
gimo prisidėjo ir lietuviai, to
dėl reikia tinkamai pasirengti 
minėjime dalyvauti.

gaisro 
minėjime. 
Chicagos 

Minėjimo 
nelaimės

— Adam Anderson yra išrink 
[tas Amerikos legiono Don Var
snas posto komandierium ir yra 
tarnybos pareigūnu. Alex A. 
Niprikas ir Stanley Molis — 
jvicekomandieriai, Frank Jur
gaitis — adjutantas, Joseph 
P. Stanaitis — finansų tvarky
tojas. John G. Evans — koor
dinatorius, kun. Anthony šve
das — kapelionas, Charles 
Petrila — kapeliono pavaduo- 

Alt'os biure p°.jas, Vytis Butkus — istorikas, 
Bruno Mikėnas — seržantas, 
Frank Zogas — teisėjas advo
katas. dr. John J. Simonaitis 
— posto gydytojas ir James 
Radclif — visuomeninių reikalų 
pareigūnas. Praeitais metais 
metais postui vadovavo Leo
nard Povilaitis. Iškilmingas 
pristatymas ir įvedimas Į pa- 

arginiij ir re’8as įvyks rugsėjo 18 d. 8 vai. 
[vak. posto svetainėje, 6816 So.

Apylinkės [Western Ave.
— Dr. K. Aglinskas, Jūros 

aktyviai pri-

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

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

Garage, Large lot.
§45,500

Call 748-3208

2 Car

išrinkimo klausi- 
apyh'nke suskirsto- 

ir pagal tai 
apylinkės lietu-
Ja rūpinasi vi- 

Slakauskas ir 
Vaclovas Plioplys. 
solidarumo inašus

paskaitų ciklo apie laivinin
kystę, nes nepatyrę šioje sri
tyje keliautojai ir sportininkai 
gali turėti skaudžiij nelaimių. 
Pirmoji paskaita Įvyksta rug
sėjo 16 d. 7:30 vai. muziejaus 
patalpose.

— Alice Stephens vadovau
jamas dainininkių sambūris “Al
dutės” ši-šeštadieni rugsėjo 18 
d., 8 vai. vak. Jaunimo centre 
ruošia koncertą. Juo bus atžy
mėta penkerių metij šio žavaus 
sambūrio sukaktis. Po kon
certo bus vaišės.

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

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvnas. 41-ma ir Camnbell.

PUIKUS BUNGALOW. ' 
sklenas. garažas. Tuoi galima 
ti. 77-tg Drie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

Įrengtas
L užim-

butai

Mar-
LAIKRODŽIAI IR BRANGEMYBŽS 

Pardavimas ir Taisomas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: REpubBc 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

_

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

2951 WEST 63 STREET 
436-7878

— LB Marquette Parko apy
linkės valdybos posėdyje pra
ėjusi sekmadieni 
buvo plačiai diskutuota solida
rumo inašu 
mas. Visa
ma seniūnijomis 
pertvarkoma 
viu kartoteka. c 
cepirm. Petras 
iždininkas 
Apylinkėje
galima atiduoti 
Ant. Tvero krautuvėse ir kas! 
vakarą Margutyje, 
valdybos rengiamas rudeninis 
Marquette Parko lietuvių išva- .skautų veikėjas, aktyviai pri- 
žiavimas i Tėvų Marijonų' so-|sideda prie Balzeko' Lietuvių 
dus (Hinsdale) Įvyks rugsėjo i kultūros muziejaus rengiamų

♦ Tradicinis Nerijos Jūrų 
[Skaučių Tunto Tėvu Komiteto 
rengiamas Rudens vakaras įvyks 
šeštadieni, rugsėjo 25 d., Balio 
Pakšto salėje. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Visi maloniai .kviečia
mi atsilankyti. Staliukai rezer
vuojami pas p. Prancke.vičienę 
tel. PR 6-2191 arba pas p. Jo-

Geras scenos veikalas yra ūlrmoii 
sėkmingai teatro pradžiai. Jis 

iškelia mėgėinę i žvaigždes, išaugina 
abejinga uublika nuolatiniais mėsė- 
iais. kurie drauge su artistais nergv 
vena scenos burtu žavėsi. Artėiant 
toafro spvnnni. jau dabar reikia pa
rinkti vokalus Nauiiennse vra <rab- Į va ra usk ienę t ei. 739-0510. (Pr). 
ma £auti nauiausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rokas. VFfKAl Al SCENAI 
Gražiai išloista kietai^ drnh^ę ' 
liais. Ifin ns] knvga J m’n H u vaidini- i 
mai — “Rnbulis ir TVnnditlis” ? vriks ! 
▼mi linksma 
“Svainniu Šalis” 
mac jaunimui ir su n n eru ei p m c 
4 dnl Puik^c 
knvgoc mAprpun

A n oli»Afic Kairio trv« knv^os*
VIŠČIUKU ŪKIS ? vniksmu satvH 

nė komedija nrorniinnt? ČiVncrnc 
r»nc pprbnntniti 
liais kaina 1 CIO

DIAGNO7f. R vrik^mu knm^diia 
liotuviu Amerikoje
nsl.. kaina 1.00 dnl.

LAISVAS MPDIS 4 v i ' * * 
sė 120 nsl.. kaina 1 00 dnl

Tp<*u1 šie ir kiti <rcmnc veikalai bu 
na aV^f^uu crmruoH osan^inms 
rnėęrėiu rrunėme ir imnuLu nauiieme 
rvYtams Vad lietuviukas ?ndis pagal
biai ir didingai ištartas srnnnso 
liktu rwas Lietuvos ainiu kalboje 
širdvse

Lietuvių Moksleivių Sporto 
šventė Įvyks rugsėjo mėn. 19 d., 

I Chicagoje. Marquette Parko sta- 
nntikiwfsc tain n->t dioiie. So. Kedzie ir Marquette 

5 vAikęmii vn’dini I .
Kaina! kampas, šventes progra-

Uidinvs kiekvienam j ma: 10:30 vai. registracija, 11:00 
vai. lengvoji atletika (trumpi

I bėginiai, šokimas į aukštį ir to- 
ilj. rutulio stūmimas, beisbolo 
kamuoliuko metimas, 1:00 vai. 

Į šventės atidarymas— paradas, 
i.sri2:00 vai. krepšinis ir tinklinis, 

3:00 vai. futbolas, 3:30 vai. tink- 
mtorinė oje ]jnjs tėvai - vaikai. Marquette 

■1 Parkas prieš Lenionfą. Vaiku 
- . ...... Įšvontos uniforma turi būti bal

ta - mėlyna. j
Visi lietuviai moksleiviai pra

šomi šventėje, dalyvauti. Visa 
lietuvių visuomenė prašoma at
silankyti į šventę.

Kviečia rengėjai:
JAV LB Vidurio Vakarų 

Apygardos Valdyba

ę kietais virsr 
dnl

NAUJIENOS.
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

ir

— Povilas Vade- Vaivada, 
buvęs biznierius 18-tos ir Brigh 
ton Parko apylinkėse, dabar 
gyvena New Buffalo, Mich.

♦ Padėka. Š. m. liepos 18 d., 
važiuojant iš Marquette Parko 
Į Brighton Parką. įvykus auto
mobilio nelaimei, žuvo mano 
geras draugas M. Šorius ir jo 
dėdė J. Klimas. Aš išlikau gy
vas, nors ir labai “suglamžy
tas”. Atlaikiau visas operacijas. 
Daktaras ir ligoninės tarnauto
jai sakė, kad aš laimingas ir 
stiprus senis.

Išgulėjęs 4 savaites šv. Kry
žiaus ligoninėje, gydausi na
muose.

Nesitikėjau, kad nelaimės 
atveju turėčiau tiek daug drau
gų ir prietelių, kurie mane lan
kė ligoninėje. Iš pirmųjų lan
kytojų buvo: St. Antonaitis, dė
dė Jurgis Pocius, pusbrolis Ka
zimieras Pocius su šeima, Vy
tauto D. šaulių kuopos pirmi
ninkas VI. Išganaitis ir kiti.

Dėkoju šaul. Paškevičienei ir 
Beinoriui už aplankyma ir do
vaną šaulių kuopos vardu.

Visiems, visiems dėkoju ma
ne aplankiusiems, už dovanėles, 
už linkėjimus laiškais, ir tele
fonu. man greit pasveikti.

Didžiausia mano padėka lan
kiusiems mane po keletą kartų.

Julius Pocius

LEISKIM
VAIKUS

LIETUVIšKON
MOKYKLON!

SIUNTINIAI J LliYUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4QM įjshe*, 
Chicago, III. 60632. TsL YA 7-5980

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
TsiscmtiI auto motor*!, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. L
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEL VI 7-T517

HOMEINSURANCE

GA 4-8654

Call: Frank Zipoli*

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

**#iM*W?W*** HEIP^TRENGTHEN 

AMERICA'S,PEACE POWER 
jWlT UŠ.^VINOS BONOS

■* 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, III. 
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.

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

LABAI GERAS 10 butu mūras. 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik SS9.000.

.10 BUTU, mūras, alum, langai. ŠH. 
gazu. Gražus pastatas; Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai

dvigubas sklvpas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

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

NIEKIS REAL ESTATE

Tel.: 471-0321

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

4307 So. KEDZIE. CHICAGO 
TEL. — 254-5551 

4936 — 15th St, Cicero
Tel. 652-1202

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 Remontą*

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus Ir perstatau jenai Ti
sų rūSų namo apšildymo pečiui ir 
ilr-conditioning į naujus ir seniu na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybė kitur

MICHIANA — 
NEW BUFFALO. MICH.

7 room furnished, 3 bedroom year 
around house, near lake. School bus. 

Low 20’s. 
726-2293 weekdays.

616 — 469-1014 weekends


