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JAPONIJA REMIA JAV REZOLIUCIJĄ
Dar trys valstybėlės priimtos Į J. T.

NEW YORKAS. — Jungtinėse Tautose generalinė asamblėja 
pirmąją dieną priėmė tris naujus narius: Bhutaną, Himalajų kal
nuose, ir dvi Persijos įlankos valstybėles Bahrainą ir Quatara. 
Jos visos trys turi apie pusantro milijono gyventojų. Dabar 
Jungtinėse Tautose yra 130 narių. Asamblėjos pirmininku šiais 
metais turėjo būti Azijos atstovas Juo buvo išrinktas Indone
zijos Adam Alalik, kuris gavo 119 balsų. Vienas balsavimo lape
lis buvo paduotas su “Pono Aidit” pavarde. Jis buvo Indonezijos 
komunistų vadas, dingęs 1965 metais nepasisekusiame komunis
tų sukilime, po kurio buvo nuverstas prezidentas Sukarno.

GANDAI APIE MAO TSE TUNGO MIRTĮ
Kinija atšaukė metini paradą

WASHINGTONAS. — Visame pasaulyje sklinda gandai, kad 
Kinijoje kažkas vyksta svarbaus. Prancūzijos radijo stotys pa
skelbė antradienį, kad pirmininkas Mao Tse Tungas sunkiai serga. 
Panašias žinias skelbė ir Kanados žinių agentūros. Kinija be jo
kių paaiškinimų atšaukė spalio 1-mos paradą, kuris vyksta kas
met ir sutraukia į Pekiną apie milijoną dalyvių. Ši tautinė šventė 
ir dar gegužės 1-ma, š.venciama kasmet. Paraduose visada apsi
lankydavo Mao Tse Tungas. Paskutinį kartą Mao užsieniečių 
buvo matomas gegužės 1-mą d. Kinų spauda išspausdino pasku
tinę jo fotografiją rugpiūčio 7 d., kada jis priėmė Burmos delega
ciją ir valstybės galvą gen. Ne Win.

šioji asamblėja turės kelis 
svarbius klausimus, jų tarpe 
svarbiausias — komunistinės 
Kinijos priėmimas į organizaci
ją. Tuo reikalu yra paduotos dvi 
rezoliucijos — Albanijos ir Ame
rikos. Japonija po neilgo delsi
mo nutarė prisidėti prie Ame
rikos rezoliucijos, kuri siūlo ati
duoti Kinijai asamblėjos ir Sau
gumo Tarybos vietas, tačiau 
kartu reikalauja, kad Tautinės 
Kinijos išmetimo klausimas bū
tų nutariamas dviem trečdaliais 
visų narių balsų, šalia Ameri
kos tą rezoliuciją siūlo Japo
nija, Australija, Naujoji Zelan
dija ir dar septynios mažesnės 
šalys. • : J

Kitas svarbus asamblėjos klau 
simas bus naujo generalinio JT 
sekretoriaus išrinkimas. Dabar
tinis sekretorius, U Thantas iš
tarnavo jau 10 metų. Jis griež
tai atsisako toliau dirbti. Jau 
yra keli numatyti kandidatai, 
tačiau dėl jų dar nesusitarė di- 
džįosįos valstybės. JĄ Thantaą 
darbą baigs gruodžio meiL^-Ą.

Viduriniųjų Rytų konfliktas 
irgi laukia JT sprendimo, šio 
klausimo neleis užmiršti arabų 
kraštai.

Sovietų Sąjunga per “Prav
da” pareiškė, kad ji nesutinka su 
“dviejų Kini jų”, formule. Ji siū
lo priimti. į JT komunistinę Ki
niją, o. Tautinės Kinijos atstovy
bę visai panaikinti. Japonų' 
premjeras Šato savo kalboje ir
gi: pareiškė, kad yra tik viena 
Kinija. Ją jau pripažino 65 pa
saulio valstybės, kitos 60 pripa
žįsta ir Formozą. Japonija su
tinka, kad Tautinė Kinija būtų 
išmesta iš JT, tačiau reikalauja, 
kad tą padarytų didelė daugu
ma narių, du trečdaliai.

“Pravda”, kalbėdama apie 
naujus narius, reikalauja į JT 
priimti abi Vokietijas ir abi Ko
rėjas, tačiau nieko nesako apie 
du Vietnamus,. matyt, tikėda
ma, kad greit teliks vienas — 
komunistinis Vietnamas.

Prašo patvirtinti 
Okinavos sutartį

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas paragino senatą 
patvirtinti sutartį, kuria Ame
rika sugrąžina Japonijai Okina- 
wos ir kitas salas. Sutarties pa
tvirtinimas pastatytų Amerikos- 
Japonijos santykius ant sveikes
nių ir patvaresnių pagrindų, sa
ko prezidento raštas. Tos salos 
turi pereiti Japonijos valdymui 
ateinančiais metais, tačiau Ame
rikoje daug senatorių nori pa
spausti Japoniją, salų negrąži
nant, ekonominiuose klausimuo
se, ypač tekstilės eksportavimo 
į Ameriką problemoje.

Prezidentas savo rašte sena
tui gražiai kalba apie abiejų val
stybių draugiškus ryšius ir jų 
svarbumą pasaulio taikai ir sau
gumui. Amerika ir Japonija ne
galinčios eiti atskirais, skirtin-

gaiš keliais. Reikia ir toliau iš
laikyti nuoširdžius ir artimus 
ryšius.

Sovietu spaudos agentūra paskelbė ši vandens filtravimo kombinatą Kazachstane, prie Ust-Kome- 
nogorski. čia švino ir cinko dulkiu pilnas vanduo išvalomas ir paleidžiamas į Ulbos upę, kuri 
anksčiau buvo labai užteršta įvairiais chemikalais, išeinančiais iš vietiniu pramonės įmoniŲ.

IŠ VISO PASAULIO

TAUTYBIŲ SAVAITGALIS NEW YORKE
New Yorko miestas kasmet ruošia tradicinius įvairiu tautu 

pasirodymus su savo šokiais, dainomis ir muzika.; Toks pasirody
mas įvyko ir šiais metais rugsėjo 18 ir 19 dienomis. Lietuvius 
atstovavo Jadvygos Matulaitienės tautinių šokių grupė, kuri savo 
skaičiumi ir repertuaro įvairumu susilaukė entuziastingo publikos 
įvertinimo.

NEW YORKAS.- — Prie Kon- 
go atstovybės sprogo bomba, tri
jų metų mergaitė buvo sužeista. 
Policija suėmė jauną negrą, ku
ris sakosi padėjęs bombą, nes 
Kongas nepraleidžia laisvės ko
votojų per savo teritoriją vykti 
į portugalų okupuotą Angolą. Ki
ta bomba rasta prie Malawi at
stovybės Jungtinėse Tautose.

SAIGONAS. — Amerikos ka
reiviai būdavo siunčiami poil
siui ir pramogoms į Australiją,• 
tačiau nuo gruodžio mėn. tos ke
lionės sustabdomos, lygiai kaip 
ir kelionės Į Hong Kongą.

NEW YORKAS. — Muitinin
kai, gerai apžiūrėję iš užsienio 
įvežtą automobilį — 1971 m. Ja
guarą, surado duryse, grindyse 
ir kitose vietose 200 svarų gry
no heroino, verto rinkoje apie 
40 milijonų dol. Suimti penki as
menys : trys prancūzai ir du ku
biečiai, šį. gauja policijos de
tektyvų jau buvo stebima.

PHNOMPENHAS. — Kambo 
dijoje komunistai sunaikino naf
tos sandėlius, iš viso 40% visų 
Kambodijos atsargų.

SYDNĖJUS. — Australijoje, 
Sidnėjaus mieste iš karto su
streikavo geležinkelių, pašto, ra
dijo tarnautojai, alaus bravorai 
ir taxi šoferiai. Gyventojams at
sirado daug nepatogumų.

HAGA. — Olandijos vyriausy
bė paskelbė naują biudžetą ku
riame yra daug naujų mokes
čių, kurie turi išvesti Olandiją iš 
ekonominių sunkumų.

HONOLULU. — Sen. McGo
vern, kandidatas Į prezidentus, 
pareiškė, kad jei jis bus išrink
tas prezidentu, jis paskelbs am
nestiją visiems jauniems vyrams 
pabėgusiems nuo karinės prie
volės. Amnestija būtų taikoma 
ir tiems, kurie atsakingi už Viet
namo karo planavimą ir vykdy
mą. Galimas daiktas, kad jo vi- 
ceprezidentiniu kandidatu bus 
negras arba moteris, pareiškė 
senatorius.

PAR.YŽIUS. — Rumunijos li
teratūros žurnalo redaktorius, 
pats partijos centro koniiteto 
narys, pasitraukė iš pareigų, 
nes jam nepatinka griežti val
džios varžtai rumunų kultūrinė
je srityje. Varžtus jis vadina 
“kultūriniu stalinizmu”.

WASHINGTONAS. — Nor
vegijos karalius Olav V-tasis lan
kosi Amerikoje neoficialaus vi
zito. Jis aplankė prezidentą Ni- 
xoną.

DUBLINAS___Buvęs Airijos
ministeris, įveltas į ginklų šmu- 
geliavimą slaptai airių armijai 
šiaurinėje Airijoje ir dėl to pri
verstas pasitraukti, įsteigė Ai
rijoj naują politinę partiją — 
Respublikos Vienybės sąjungą.

Po vėliavų parado į sceną, ku
riame buvo nešama ir Lietuvos 
trispalvė, ši “Nationalities Week
end” oficialiai atidarė New Yor
ko Miesto Burmistro pavaduo
tojas Timothy W. Costello šil
tais žodžiais pasveikindamas pro
gramos dalyvius, svečius ir žiū
rovus,^ 

t - * r ’t - ■-** .- ' ’ " • '• •• .
Lietuvių grupei teko pasiro

dyti šeštadienį. Tą dieną pasi
rodė gana tvirtos kitų tautų me
ninės jėgos, kurių tarpe ypatin
go dėmesio susilaukė Brazilijos 
indėnai gitaristai “Los Indios 
Tabajaros”, airių ir ukrainiečių 
šokėjų grupės, kiniečių muzikos 
ansamblis ir italu liaudies dai
nų choras. Lietuviai ir šioj ap
linkumoj savo tautą gražiai at
stovavo ir savo pozicijas tinka
mai atlaikė.

Neapsieita ir be kuriozų. Nors 
vėliavų parade niekas Sovietų 
Sąjungos vėliavos nenešė, bet po 
vienos pertraukėlės kokiu tai bū
du scenoje tarpe dalyvaujančių 
tautų atsirado ir sovietinė vė
liava. Tą pastebėjęs New Yor
ko Liet. Bendruomenės pirm. 
Aleksandras Vakselis, kuris or
ganizavo lietuvių pasirodymą, 
rengėjams pareiškė protestą, ir 
sovietinė vėliava be ceremonijų 
iš scenos buvo išnešta, o jis at
siprašytas.

Pasirodant ukrainiečių šokė
jų grupei vieno kito žiūrovo akys 
pradėjo ieškoti Ukrainos vėlia
vos. Ponas Vakselis pastebėjo 
lyg tai pjautuvo galą kyšant iš 
vienos pastatytos vėliavos. Už
klaustas ukrainiečių grupės va
dovas prisipažino nepastebėjęs, 
kad jiems pakišta sovietinės Uk
rainos vėliava. Tuojau pat pa
reiškė protestą rengėjams, ne
pageidaujama vėliava iš scenos 
irgi buvo išnešta.

INDIANAPOLIS. — Kada vie
nos bendrovės gazolino stotys 
pradėjo dalinti klientams ramu
nių sėklas, Indianapolio šeima 
jas pasėjo į gėlių daržą. Kaimy
nai erzino šeimą, klausinėdami 
ar ji augina marijuana. Tikrai 
paaiškėjo, kad “ramunės” buvo 
geros rūšies marijuanos sėklos. 
Panašiai pasitaikė keliems dar
žininkams, gavusiems sėklas iš 
gazolino stoties.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS - - - - - - - - - —— i —-—- - - - - - -
♦ Vietnamo: komunistii de

legacijos Paryžiaus taikos dery
bose paskelbė, kad jos nedaly
vaus šios dienos sesijoje, pro
testuodamos pri^šjAmerikos lėk
tuvu bombardavimą š. Vietna
me. Kitą savaitę — pažiūrėsi
me, pasakė komunistu vadovai.

♦ Ateinančią savaitę sovietų 
užsienio reikalu ministeris susi
tiks su prezidentų Nixonu, o ry
toj jis pietaus su valstybės sekr. 
Rogers.

♦ Amerikoje rugpiūčio mėn. 
kainos pakilo 0.4%, o Čikagos 
apylinkėse net 0.6%. Kainu pa
kilimas pasireiškė prieš rugpjū
čio 15 d. paskelbtą kainii užšal
dymą.

♦Laisvų kubiečių kalbėtojas 
pareiškė Puerto Riccoj, kad šios 
savaitės pradžioj; Kuboje buvo 
sunaikinta karo laivyno bazė, vie
nas laivas sunaikintas.

♦ Pietų Vietnamo 28 sena
toriai priėmė rezoliuciją raginan
čią prezidentą nekandidatuoti be 
konkurentų į prezidento vietą. 
Pasirašusių tarpe yra žinomų 
Thieu rėmėjų.

♦ Britų karalienė vasario mė
nesį lankysis Tailandijoje ir iš
bus visą savaitę.

♦ Prancūzų kalėjime kaliniai 
pagrobė du Įkaitus. Policijai ka
lėjimą užėmus abu Įkaitai, vie
na moteris, buvo rasti negyvi, 
perpjautomis gerklėmis.

♦ Washington© negrai katali
kai reikalauja, kad popiežius, 
skirdamas naują arkivyskupą, 
paskirtų negrą. Yra jau parink
tas ir kandidatas, vienas New 
Yorko negrų parapijos klebonas.

900 sovietų žydų 
prašo išleisti

MASKVA. — Virš 900 sovie
tų žydų pasirašė atvirą laišką 
Jungtinių Tautų generalinei 
asamblėjai, kuri prašoma pa
veikti sovietų valdžią, kad ta 
leistų žydams emigruoti į Izrae
lį. Surinkti tokį skaičių para
šų reikėjo nemažų organizacinių 
pastangų, nors, sakoma, pusė

Brežnevas pas Tito
BIELGRADAS. — Raudonos 

vėliavos ir Brežnevo portretai 
pasitiko sovietų komunistų vadą 
Jugoslavijoje. Prezidentas Ti
to senu komunistų papročiu pa
bučiavo Brežnevą i abu skruos
tus, tačiau savo sveikinimo kal
boje Tito tuoj pareiškė, kad Ju
goslavija reikalauja apibusės 
pagarbos ir lygybės santykiuose 
su kitomis valstybėmis.

Jugoslavų laikraštis “Borba” 
išvakarėse paskelbė vedamąjį, 
kuriame patvirtina jugoslavų 
intenciją pagerinti santykius su 
Sovietų Sąjunga, tačiau pridėjo, 
kad Jugoslavija gerina santy- 
tykius ir su Kinija.

Brežnevo vizitas yra neofici
alus. Jugoslavai buvo ragina
mi jį šiltai sutikti, tačiau žmo
nių gatvėse buvo nedaug. Ste
bėtojai sako, kad Brežnevas po 
Čekoslovakijos okupavimo Ju
goslavijoje neturi gero vardo.

Izraelio rūpestis
- unijų streikai

JERUZALĖ. — Izraelyje pra
sidėjo nauji 5732 metai. Ta pro
ga žydų spauda visame pasauly
je svarsto Izraelio ateities vil
tis. Pabrėžiama, kad. šių naujų 
metų sutikimas ne tiek pasižy
mėjo arabų puolimo baime, kiek 
rūpesčiais dėl naminių sunku
mų. Izraelyje daugiausia ginčii 
sukelia ne valdžios užsienio po
litika, bet darbininkų neramu
mai, kurių anksčiau nepasitai
kydavo.

Vyriausybė skuba pravesti 
įstatymus, kurie uždraustų dar
bininkams streikuoti darbo su
tarčių galiojimo metu. Neseniai 
streikuojantieji buvo uždarė ae
rodromus, sustabdę paštą. Mui
tininkų streikas sustabdė prekių 
judėjimą. Valdžia nutarė, kad 
darbo unijoms reikia daugiau 
disciplinos. Valdančioji darbo 
partija dėl tų klausimų susipyko 
su unijų federacija, tradiciniu 
savo rėmėju.

Kinų demonstracijos 
New Yorko centre
NEW YORKAS. — Antradie

nį New Yorko centre įvyko dvi 
demonstracijos, abi organizuo
tos kinų. Viena vaikščiojo su 
raudonomis vėliavomis ir Mao 
Tse Tungo paveikslais, o kita su 
Tautinės Kinijos vėliavomis ir 
Chiang Kai Sheko portretais. 
Vienoje gatvėje susitikusios abi 
eisenos sustojo ir vos nesusimu
šė. Policija turėjo kinus išskir
ti, trys buvo suimti.

Kinų komunistų eisenoje ma
tėsi baltų ir juodų žmonių, pla
katų buvo ir ispanų kalba. Daly- 
vhi tarpe dauguma buvo barzdo
ti, ilgaplaukiai revoliucionieriai, 
kada Tautinės Kinijos rėmėjai 
atrodė tvarkingiau ir buvo vy
resnio amžiaus.

Šiais metais prie Jungtinių 
Tautų nedemonstravo Taiwano 
nepriklausomybės šalininkai, ku
rių pernai panašia proga buvo 
apie 1,000 žmonių. Jie nenori nei 
komunistinės Kinijos valdžios, 
nei Ciang KaiSheko, bet nori ne
priklausomos Taiwano valstybės.

Žibalo valstybių 
konferencija

BEIRUTAS. — Libane prasi
dėjo 11 valstybių, gaminančių 
žibalą, konferencija. Jos nutari
mai gali turėti nemažą įtaką 
tarptautinėje plotmėje, ypač ži
balo bendrovėms. Svarstoma, 
kaip išsikovoti didesnį žibalo ša
lių balsą tarptautinėse žibalo 

bendrovėse.
Žibalą eksportuojančių vals

tybių sąjungoje yra: Irakas, Ira
nas, Kuwaitas, Libija, Saudi 
Arabija, Alžiras, Nigerija, Ve- 
necuela, Indonezija ir du Per
sijos įlankos emiratai: Quata- 
ras ir Abu Dhabi, šios valsty
bės pagamina apie 80% viso pa
saulio naftos ir valdo apie 90% 
visų. žibalo atsargų.

Silpnėja parama 
norvegų valdžiai

OSLO. — Savivaldybių rinki
mai Norvegijoje susilpnino val
dančią Norvegijos darbo parti
ją, kuri surinko tik 41.9% visų 
balsų, kada 1967 metų rinkimuo
se ji buvo gavusi 43.8% .

šie rinkimai nepakeis norve
gų vyriausybės, tačiau ji nega
vo rinkikų pasitikėjimo pareiški
mo, kurio tikėjosi. Centro parti
ja, kuri yra opozicijoje, laimėjo 
2.3% savivaldybių vietų daugiau, 
negu anksčiau turėjo.

Darbo partija, turinti 150 vie
tų parlamente tik 74 narius, ban
dys toliau valdyti. Jai daugiau
sia pakenkė pareiškimas įstoti 
į Bendrąją Europos rinką, prieš 
kurią pasisakė opozicijos parti
jos.

parašų yra iš Georgijos respu
blikos žydų.

Tame laiške, kurio kopija nu
siųsta ir Kremliui, prašoma kei
sti politiką ir nevaržyti emigra
cijos. Sovietų žydai nenorį su-' 
simaišyti su kitomis tautybė
mis, o gyventi be savo kultūros, 
kalbos, žydiškų mokyklų ar te
atrų, sovietų žydai nenorį. So
vietų Sąjungoje žydams nėra 
ateities, sako laiškas.

Kinų valdžia paneigė gandus, 
kad Mao serga. Tautinė šventė 
būsianti paminėta ne paradu bet 
kitais būdais. Praėjusią savai
tę Kinijoje buvę sustabdyti trim 
dienom visi civilinių ir karinių 
lėktuvų skraidymai, tačiau šią 
savaite tokiu skridimu esą dau
giau, negu įprastai. Tautinės Ki
nijos žvalgyba skelbia apie spe
cialių lėktuvų skraidymus. Ma
noma, kad Pekine turi įvykti 
svarbus partijos centro susirin
kimas ir tie lėktuvai suvežą su
sirinkimo dalyvius.

Kai kurios žinios tvirtina, kad 
Mao Tse Tungas jau miręs ir jau 
prasidėjusios varžytynės dėl val
džios tarp jo įpėdinių. Washing
tone galvojama, kad parado ati
dėjimas ir kova dėl valdžios ga
li Įvykti ir Mao Tse Tungui 
esant gyvam ir sveikam. Japo
nei spauda tvirtina, kad Pekine 
susirenka Liaudies Kongresas ir 
partijos centro komitetas.

Nors kinų valdžia nieko apie 
visus tuos pranešimu nesako, ji 
kartu nepaaiškina, kodėl atšauk
tas tradicinis tautinės dienos pa
radas su fajerverkais. To para
do niekad neapleisdavo pirminin
kas Mao.

Gandai apie kinų diktatoriaus 
mirtį glaudžiai rišami ir su ke
lių žymių Amerikos gydytojų 
vizitu. Buvęs prezidento Eisen- 
howerio daktaras Dudley White Į 
Kiniją pakviestas rugpiūčio 24 
d. Jis atvyko į Pekiną rugsėjo 
15 d. kartu su Missouri kardio
logu dr. Diamond ir New Yorko 
Montefiore ligoninės daktaru 
Victor Siedel.

Danijos valdžia 
nelaimėjo rinkimų 
KOPENHAGA. — Danijos 

parlamento rinkimuose centro ir 
dešinės partijų koalicija gavo 
smūgį — prarado 10 parlamen
to vietų iš turėtų 98. Socialde
mokratai laimėjo 8 naujas vie
tas ir kairieji Liaudies socialis
tai laimėjo 6. Bendrai tos abi 
partijos gavo 87 vietas. Socia
listų vadas Jens Otto Krag jau 
pareikalavo, kad premjero Baun- 
sgaardo vyriausybė pasitrauktų.

Rinkimų kampanija buvo ve
dama naminiu reikalu temomis. 
Danija turi nemažą užsienio pre
kybos deficitą. Vyriausybė aiš
kina, kad ji paveldėjo tą defici
tą iš buvusios socialistų valdžios, 
tačiau balsuotojų atmintys trum 
pos, jie pamiršo, kas buvo prieš 
trejis metus. Daug daugiau žmo
nės supykino algų ir kainų kon
trolės, kurios nustatė darbinin
kus prieš valdžią.

Danijos bandymas patekti į 
Europos Bendrąją Rinką nesu
kėlė ginčų, kaip Norvegijoje. Ne
žiūrint kuri partija bus valdžioje 
Danija bandys į rinką įeiti. Tam 
priešinasi tik pačios kairiosios 
danų grupės, jų tarpe komunis
tai, kurie čia didesnės įtakos ne-

I turi.
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šiais metais Milwaukee šven
čia 125 nuo savo Įsikūrimo su
kaktį. Miestas su priemiesčiais 
priskaito virš vieno milijono gy
ventojų. Tai šeštas savo didu
mu miestas visoje Amerikoje; 
o savo veiklumu spraudžiasi į 
pirmąsias vietas. Dabartiniu 
metu norima Miwaukee pavers
ti konvencijų miestu. Miestas, 
turi auditoriją, kuri sutalpina 
apie penkis tūkstančius žmonių; 
areną, kur gali tilpti per 9,000 
asmenų. Projektuojama arenai 
pastatyti dar balkoną, tada te
nai tilps per 15,000 asmenų. Be 
to dar, Milwaukee turi parodų 
centrą ir, kiek yra žinoma, pla
nuojama statyti dar didesnės pa
talpos.

Tačiau labiausiai Milwaukee 
išgarsino alaus bravorai. Ne be 
reikalo Milwaukee yra laikoma 
pasaulio alaus sostine, čia yra 
Schlitz, Pabst, Miller ir Blatz 
alaus daryklos, kurios pajėgia 
pagaminti tiek alaus, kad visi 
Milwaukee gyventojai galėtų 
aluje keliolika kartų išsimaudy
ti.

Paskutiniaisiais metais pra-Į 
dėta organizuoti vadinamuosius 
“summer” festivalius, kurie tę
siasi dešimt dienų ir per tą lai-i 
ką sutraukia apie vieną milijo
ną lankytojų, šiais metais jau 
buvo ketvirti metai kaip tokie 
festivaliai ruošiami. Suruošti 
tokį festivalį pareikalauja ir di-; 
dėlės sumos pinigų: šiais me
tais kainavo virš pusės milijono 
dol. Festivalis įvyko liepos mėn. 

f ■ ... ■ •

GEROS DOVANOS :
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 v

Dr. A.-X Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar t
tik — - - ------—---- - -50

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

NAUJIENOS, 1
1739 SO. HALSTED ST„ -CHICAGO 8, ILL.

- . ■- - - - - ■ ............ -! DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI ■
I YRA GERIAUSIA DOVANA ■

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu’prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai .atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo j 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas . jį atsimena ir pa- - 
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. - 

■Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji- 3 
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių-švie- J 

j šuoliu gyvenimu ir ju kieta, ideologine veikla.
Antanas Rūkas, VIENIŠO -ŽMOGAUS GYVENIMAS, j 

Juozo Adomaičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame- -J 
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., 

' Ikaina 2 dol. ?
GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE J

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— 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 ai 
krykštavimai Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

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

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

3. A. .Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psL, SI,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, rapte paslaptingąsias laumes Tėvų . žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kainą 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. $3.00.

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

Wage/Price Freeze: 
What lt Means to You

The freeze applies to in
surance rates, common 
carriers and public 
utilities

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED STM CHICAGO. ILL. 60608.

16-25 dienomis. Pritraukimui 
daugiau lankytojų buvo ruošia
ma įvairių programų, kad seni, 
jauni ir vaikai turėtų progos 
linksmai laiką praleisti ir kad 
kitais metais vėl atsilankytų. 
Vaikams buvo atskiros progra
mos: šoko, važinėjo ant ratukų 
ir išdarinėjo visokias išdaigas 
meškos. Vaikai džiaugėsi ir bu
vo labai sunku iš tokių progra
mų juos išvesti. Be to: vaikai 
galėjo įvairiais būdais pasiva-| 
žinėti ar kitaip linksmai laiką 
praleisti. Buvo ore įtaisytos 
kaip Šveicarijoje tarp kalnų ka
binos. Jos buvo ant lyno paki
busios kelis šimtus jardų ore, 
o jose sėdėjo seni ir jauni ir ga
lėjo iš viršaus pamatyti visą 
festivalį. Tuo laiku Milwaukee 
vyko didesnių miestų merų su
važiavimas. Kai kurie merai ar
gi važinėjo tomis kabinomis. 
Tam tikromis dienomis progra
mą atliko ir įvairūs garsūs dai
nininkai.

Kaip tik tuo laiku pasitaikė 
šiltesnės dienos ir šiltesni va
karai. Žmonės bevaikščiodami 
pavargsta, išaulksta ir ištrūks
ta. čia ir tas buvo numatyta: 
troškulį malšino Pabst ir Miller 
alaus bravorai, o alkį įvairios 
būdos su maistu. Buvo ir tauti
nių šokių programa. Vieta pa
ruošta keliems tūkstančiams' 
žmonių. Net specialiai tam rei
kalui buvo pastatayta scena su 
įvairiomis šviesomis. Aplinkui' 
iškabintos visų dalyvaujančių 
tautų vėliavos, kurių tarpe ple-

DETROIT, MICH.
(Trumpos žinutės

— Tautos šventės minėjimas 
Detroite rugsėjo mėn. 12 d. pra
ėjo su -pakilia nuotaika. Pamal
dos vyko visose trįjose bažnyčio
se. -šv. Antano -parapijos baž
nyčioje organizacijos dalyvavo 
su vėliavomis. ‘^Pritaikintą pa
mokslą pasakė tos parapijos 
klebonas K. Simaitis. Minėji
mas —-ąkademija vyko Lietuvių 
namuose. Minėjimą atidarė Jū
rų Šaulių švyturio kp. pirm. M. 
Vitkus. Po-to buvo įneštos visų 
organizacijų vėliavos. Ameri
kos himną sugiedojo D. Petro
nienė, akompanavo R. šližytė. 
Buvo pagerbti žuvusieji už Lie
tuvos laisvę kariai, savanoriai ir 
šauliai. Invokaciją sukalbėjo 
kun. K. Simaitis. Pagrindinė 
paskaitininke buvo prof. A. Au- 
gustinavičienė iš Clevelando.

Didžiulį garbės prezidiumą su
darė net 10 organizacijų atsto
vai su buvusiu pirmininku J. 
Černių. Programos vadove buvo 
K. Kodatienė. Meninę dalį atli
ko neseniai iš Lietuvos atvykęs 
solistas Vidmantas Valatka, 
akompanavo V. Vizgirdaitė ir 
Windsor© studenčių kvartetas, 
vadovaujamas V. Tautkevičie- 
nės. Deklamavo G. Sirutytė. Pa
baigai visi sugiedojo Lietuvos

himną. Po minėjimo bendri pie
tūs ir kalbos.

— ’L. Bendruomenės lituanis
tinė ir Aušros mokyklos moks
lo metus pradėjo rugsėjo mėn. 
U dieną. Mokinių užsiregistra
vo apie du šimtai- Prie.lituanis
tinės mokyklos -įsteigė Jr .mo
kytojų kursus. Kursams užsire
gistravo 17 studentų, čia Bend
ruomenės valdybą ir iniciato
rius reikia pagirti, kad tikrai 
imasi savo, o ne kitų darbo.

— Artimiausi parengimai:1 
spalio mėn. 3 d. 1 vai., sekina-^ 
dienį, Susivienijimo 200 kuopa 
ruošia SLA 85 metų ir SLA 
200 kuopos 50 metų jubiliejų 
— minėjimą su menine progra-, 
ma ir vaišėmis. Meninę progra- j 
mą atliks čikagietės solistės:.! 
Margarita Monkienė, Genovaitė 
Mažeikienė ir Jonė Bobinienė.'

vėsavo ir Lietuvos trispalvė. Vie
nas kitas iš žiūrovų teiravosi,’ 
kokios tautos vėliava. Lietuviai 
šitokioje programoje jau daly
vavo antrą kartą. Lietuviams 
čia atstovavo Brazdienės ir Mi
lašiaus šokių grupės. Lietuviai 
šoko liepos 17, 19 ir 22 (vaka
rais). šoko: Lenciūgėlį, Oželį, 
Jonkelį, Žiogelį, Juodąjį Jonkelį, 
Suktinį ir kt. Publika įvertino 
ilgu plojimu. Gražiai pasiro
dė rusai, ukrainiečiai, kroatai ir 
kitos tautos. Sutikau dar iš Lie
tuvos laikų pažįstamą milwau- 
kietį ir pasiteiravau: kodėl Mil
waukee lietuviai, jeigu jau ne
galėjo su tautiniais šokiais pasi
rodyti, nepasirūpino dalyvauti 
nors su lietuviško maisto “bū
da”?

— žinai, — sako jis man, — 
mes čia didelių didvyrių turėjo
me ir vis dar turime. Atsistos 
susirinkimuose ir kad pradės sa
kyti pamokslus, bet jeigu jo pa
prašysi atlikti ką nors, tai tuojau 
pasislepia po šluotele ir tvirtina, 
kad negali. Taigi “pamokslinin
kų” mes turime užtektinai, bet 
darbininkų nėra.

— .Milwaukee juk turi lietu
vių bendruomenės skyrių, tai ką 
ji, veikia?

— Miega pirmininkas, tad 
miega ir kiti. Vos pajėgia su
ruošti Vasario 16 dienos minėji
mą. Turėjome ir vieną didvyrį; 
kuris vis žadėdavo “duoti per 
galvas”, bet ir tas užmigo.

— Užpilk šalto vandens, gal 
atgis, — patariau ir aš. — O kas 
čia lietuvius “įtaisė” šokti?

— Tai dr. Balčiūnas iš Keno- 
shos. Kadangi mūsų veikėjai 
jau buvo nutraukę lietuvių pa
sirodymus tautų šventėje audi
torijoje ir arenoje, tai jis pasi
rūpino ir ten.

— Vienu žodžiu, kaip tenai 
bebūtų, lietuviai savo pasirody
mu. “Summer festivalyje” labai 
gerai reprezentuoja lietuvius, — 
užbaigiau. D.

Vadovė — muzikė Alice Ste
phens. Rengimo komitetas pra
šo vietas užsisakyti iš anksto; 
telef. T. A. 6-5678.

— šv. Petro parapijos auksi
nis 50 metų jubiliejus — minėji
mas ir puota įvyks spalio mėn. 
24 d. Lietuvių namuose. Kas at
liks meninę programą, dar nėra 
žinoma.

— Rugsėjo mėn. 16 d. atsisky
rė su šiuo pasauliu visuomeni
ninkas, senos kartos lietuvis Pe
tras Medonis. Reikia pastebėti, 
kad P. Medonis buvo ir smuikų 
dirbėjas. Velionis buvo pašar
votas Cherles R. Step laidotu
vių koplyčioje ir rugs. 18 d. su 
pamaldomis palaidotas Holy Se
pulchre kapinėse.

— Rugsėjo mėn. 18 mirė Ona 
Bacevičienė. Pašarvota savi
ninkės Yolandos Baužienės laido
tuvių koplyčioje. A. Miežis

BERISSO LIETUVIAI
D-jai Nemunas 62 metai
Seniausiai Lietuvių Savišalpos 

.ir Kultūros Draugijai Argenti
noje, Nemunas, 62 metai. Jos 
garbinga sukaktis buvo gražiai 

.paminėta rugsėjo 4 d. nuosava
me salone, c. -Montevideo 1569,
Berisso. Pilnutėlė salė prigužė
jo berisiečių, tos draugijos vete
ranų, veikėjų,- lietuvių atžalyno 
ir bendrai publikos, kuri prita
ria tos draugijos veikimui.

Draugija Nemunas, anksčiau 
■buvusi Vargdienis, rūpinasi lie
tuvybės palaikymu lietuvių išei
vių tarpe. Taipgi gelbsti var- 
gan patekusius tautiečius.‘O la
biausia veikėjams rūpi lietuvių 
ainiams skiepyti lietuvybės mei
lę. ’

Lituanistinė mokykla

Berisso lietuvių Mindaugo var
do draugijoje — Napoles 4260— 

■ kiekvieną šeštadienį, lo vai, vyk
sta lietuvių tautinių šokių pra
timai. Jaunuolės ir jaunuoliai 
kviečiami (dalyvauti. Vadovau
ja Elena Šaulienė, Zuzana Mike- 
laitienė ir Ona šeštakauskienė.

Po šokių vyksta lietuvių kai-, 
bos pamokos. Mokina La Platos 
universiteto profesorė Valentina 
Bukauskaitė-Persico.

Viskas nemokamai.

URUGVAJUJE
Urugvajaus -lietuvių kronika
— Genė švobaitė-Hernandez, 

notarė, puikiai progresuoja sa
vo profesijoje.

: — Albinas Gumbaragis, žur
nalistas, po dviejų chirurginių 
operacijų, sveiksta namuose, El- 
lauri 221, Montevideo.

— Adomas Kurklietis 5.9.71 
per Radio CX26 atsisveikino, iš
vykdamas apsigyventi okupuo
toje. Lietuvoje.

— Viktoras Valiulis, elektro
nikos specialistas, išėjo pensijon.

— Albina Satygaitė, gailes
tingoji seselė, eina atsakomin- 
gas pareigas Urugvajaus karo 
ligoninėje.

— Elena Satygaitė-Slavėnas, 
pasitobulinusi savo profesijoje 
Londone, grįžo Urugvajum

— Lietuviai gydytojai: dr. 
Pranas Tamošiūnas, dr. Vytas 
Bagurskas ir dr. Adolfas Širvys 
sėkmingai dirba savo profesi- 

I joje Montevideo mieste. Lietu-

Iš k. į d. solistės — from left to right soloists: Margarita Monkienė, Genovaitė Mažeikienė ir Jonė 
Bobinienė.

viai juos gerbia kaip gerus gy
dytojus ir kalbančius lietuviškai.

Urugvajaus lietuvių choras 
Aidas

Minint 20 metų choro sukak
tį gauta 30,000 pezų pelno. Pel
nas paaukotas Urugvajaus lietu
vių kolonijos atostogų namų sta
tybai.

Dabartiniu metu šiame chore 
dainuoja:

Sopranai: Adelė Mačanskienė, 
Birutė Mačanskienė, įneš Ka- 

jmandulytė, -Marcelė Dorelytė, 
Rosa Sčesnulevičiūtė, Adelė Jes- 
kelevičiūtė, Ona Zupkienė ir Ana 
Maria štendelytė.

Altai: Ona Vaštakaitė, Tere
sa Dorelytė, Rosa Pretkutė, Ema 
Meškerevičiūtė-Basanta, Petro
nėlė Mikeliūnienė, Anelė Rut
kauskienė ir Ona Bobilevičienė.

Tenorai: Jonas -Blažejevskis.

ALICE STEPHENS
TRIO DETROITE

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI

A U JI £ N A S

Bridge 
over troubled 

waters.
It’s easy to forget that emergencies 
ifo luujpen. And when there is. a 
crisis, you’ll need a.nest egg to fall 
hack on.

The PayrcSI Savings Plan is one of 
the easiest ways to make sure you’ve 
something saved for when you need 
money fast. When you participate in 
the Payroll Savings Plan where you 
wori^ an amount you designate will 
be set aside from each paycheck and 
arrested in U^. Savings Bonds. It’s 
an effortless way to build up a- 
reserve.

And now there’s a bonus interest 
rate on aU Savings Bonds—for 
h£ Bonds, 5į^% when bdd to matu
rity of 5 years, 10 months (4% the 
first year). That extra payable 
as a bonus at maturity, applies to all

Bonds issued since June 1, 1970 • • • 
with a comparable improvement -for 
all older Bonds.

Let’s hope there are no troubled 
waters in your future. But remember, 
emergencies don’t always happen to 
the other guys.

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity.

Owernmrat <feea wot pay for thia
VA? pre** Med aa ajpahhc aarrice «■ cenpwatMm with The

Cbwrtast Im Tiwawrr Md The Adrcrtia«< CrnrndL
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Metų bėgyje Alice Stephens 
išvarė plačią vagą Amerikos 
lietuvių muzikiniame gyvenL 
me, organizuodama chorus iš
pildyti liaudies, pusiau klasi
kinę ir klasikinę muziką. Gal 
būt, jos svarbiausias Įnašas 
yra pusiau klasikinės bei pra
moginės muzikos srityje . Ir 
štai paskutiniu laiku ji sudarė 
moterų profesionalini vokalini

trio iš Margaritos Momkienės, 
Genovaitės Mažeikienės ir Jo
nės Bobinienės populiarinti 
pramoginę muziką lietuvių tar 
pe. Šis trio jau yra pasirodęs 
Chicagoje su dideliu pasiseki
mu.

Dabar jis atvyksta Į Detroitą 
atlikti programą SLA 85 metų 
ir SLA 200 kuopos minėjime — 
bankete, kuris įvyks sekmadie 
nį, spalio .3 d. / vai. Detroito 
Lietuvių Namuose, 3009 Till
man. Tai ypatingas muzikinis 
Įvykis Detroito lietuvių gyveni
me.

Minėjimo metu pagrindinę 
kalbą pasakys SLA ilgametis 
prezidentas Povilas P. Dargis. 
Programą praves Jonas Pas
kųs, demokratų partijos Michi 
gano lietuvių pirmininkas.

Vietos Į banketą užsakomos 
iki spalio 1 d. pas Vladą Paužą 
“Neringos” krautuvėje arba 
pas SLA 200 kuopos pirminin
ką Antaną Sukauską, telefonu 
TA 6-5678'

Saulius Šimoliūnas

are safe. KUrt, or
we replace them. When needed, ehey be -3 
cashed at yoor bank. Tax may be deferred į 
wntil redempeion. And always remesnber. 
Bonds are a proud way to sa*e.



ALFONSAS NAKASA. A. ZIGMĄ JONYNĄ PRISIMENANT
Kol nebus žmonių širdyse meilės, pagarbos ir pasi

tikėjimo ištartam žodžiui ir kol kiekvienas žmogus ne
klausys vidinio sąžinės balso, tol pasaulis nenustos sė
dėjęs ant parako statinės... (Iš Zigmo Jonyno laiško)

ties proga; 2. Mano gyvenimo 
praeitis. Antrasis, įdomių atsi
minimų pluoštas, yra rašytas pa
skutiniaisiais velionio gyvenimo 
metais.

Nuo vaikystės iki karinės 
tarnybos

Zigmas Jonynas gimė 1890 
metų gegužės 1 dieną, Ūdrijos 
kaime ir valsčiuje, Kalvarijos 
(vėliau Alytaus) apskrity. Bu
vo ketvirtas iš 19 vaikų. Daugu
ma brolių ir seserų išmirė maža
mečiai, įvairių epidemijų siautė
jimuose. Vyriausias brolis Pra
nas buvo vokiečių kariuomenės 
nušautas pirmojo pasaulinio ka
ro metu. Kitas brolis, Juozas, 
1948 m. bolševikų ištremtas į 
Sibirą, ten mirė kankinio mirti
mi. šias eilutes rašant, Ameri
koje gyvena broliai Jonas ir 
tautas (dailininkas), Kanadoje 
_  brolis Antanas, o Lietuvoje 
likusi sesuo Monika. Iš visų gy
vųjų Zigmas buvo likęs pats vy
riausias ir dažnai visiems jiems 
pavadavo tikrąjį tėvą.

Jonynų 39 margų ūkyje že
mė nebuvo iš derlingųjų. Vieta 
kalnuota, aukštumose smėlėta, 
kitur baltžemis ir tik pakalnėlė
se kiek juodžemio. Tokiame 
ūkyje visiems vaikams reikėjo 
prisidėti savo darbu, kad būtų

Vieneri metai praėjo nuo to 
laiko, kai ilgoką, margą, labai 
prasmingą savo žemišką kelio
nę užbaigė a. a. Zigmas Jonynas. 
Nors tiktai keletą kartų su juo 
susitikęs, buvau vienas iš jo gau
sių gerbėjų.

Zigmui Jonynui išėjus, žadė
jau j Naujienas apie jj plačiau 
parašyti. Už mėnesio sekusi ma
no artimo giminės mirtis tuo 
metu pažado ištesėti nebeleido. 
Nutariau palaukti liūdnosios me
tinės sukakties.

Kai rašoma po metų, papras
tai neberašoma, arba labai ma
žai berašoma apie laidotuves. Aš 
čia padarysiu išimtį ir štai ko
dėl. Zigmo Jonyno netekimą ir 
jo laidotuves plačiausiai aprašęs 
Sėjos žurnalas (1970 m. Nr. 4) 
straipsnį užbaigė sekančiai: “Di
džioji mūsų spauda šių gražių 
laidotuvių nepaminėjo”. Čia ir 
buvo užgauta man jautri vieta, 
nes, rašydamas tuoj po velionio 
mirties, tikrai būčiau aprašęs ir 
laidotuves. Dabar, po metų, ta
tai padarysiu, pasinaudodamas 
ta pačia Sėja ir kitais šaltiniais, 
kad Naujienose neliktų spragos.

Šį straipsnį rašydamas naudo
juosi dviem paties velionio maši
nėle rašytais manuskriptais: 1. 
Zigmo Jonyno suglausta gyve
nimo praeitis jo 70 metų sukak-

ZIGMAS JONYNAS 1970 METŲ VASARĄ

galima geriau išsiversti ir so
čiau pavalgyti. Mažam Zigmu-

y | kui tekdavo ganyti žąsis, kurios, 
in n^tinQ Vai fiVjo paties pasakojami, kai tik pie

muo užmigdavo, tuojau Į avižas 
sugužėdavo. Jau kiek paaugęs 
vargdavo durpyno klampynėje,, 
ganydamas karves. Gyvenimas 
pagerėjo tuomet, kai, minimą 
ūki pardavę, Jonynai nusipirko 
žymiai didesni (58 margų) ir ge
resnės žemės gabalą Lauckaimy- 
je, Kybartų valsčiuje, Vilkaviš
kio apskrity, visiškai prie Vokie
tijos sienos. Bet tai įvyko jau 
1907 metais, kai Zigmas buvo 
nebe piemuo, o 17-kos metų gim
nazistas.

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875

Vedėjas J. LIEPOMIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ.. .Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra~ 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

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

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

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

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

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., SI,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 ju<> 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

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

čekį ar piniginę perlaidą.

Pradžios mokyklą Zigmas lan
kė Ūdrijoje, pas mokytoją Anta
ną Užupį. Tai būta, nors ir ru- 
sofilo, gero, griežto mokytojo. 
Tris ar keturius skyrius baigusį, 
Zigmą į Suvalkus išsivežė pus
brolis Ignas Jonynas (vėliau V. 
D. U. ir Vilniaus un-to profeso
rius — istorikas). Čia pusbrolio 
gerai paruoštas, Zigmas išlaikė 
egzaminus ir buvo priimtas į 
Marijampolės gimnazijos pirmą
ją klasę. Savo įdomiuose minė
tuose 16 mašinraščio pusla
pių atsiminimuose velionis pasa
koja, jog, Suvalkuose pusbrolio 
Igno gimnazijon ruošiamas, vi
sus tris mėnesius išbuvo tarp 
lenkų vaikų, Igno irgi gimnazi
jon ruošiamų. Tik lenkų kalbą 
tegirdėdamas, per tuos tris mė
nesius išmoko lenkiškai. Atva
žiavęs Marijampolėn, vėl pateko 
pas šeimininkę, kuri irgi tik len
kiškai kalbėjo, šitaip staigiai 
“sulenkintas”, bandęs ir gim
nazijoj lenkiškai šnekėti, bet iš
girdęs mokinius tarpusavy kal
bančius tik lietuviškai, “poniš
kos” kalbos ten nebevartojęs. Be 
lietuvių ir lenkų, laisvai vartojo 
rusų kalbą ir gerai kalbėjo vo
kiškai.

(Dr. Vanda Daugirdaitė-Sruo
gienė, 1957 m. Aidų Nr. 3 ra
šydama apie prof. Igną Jonyną, 
užsimena, jog Jonynų protėviai 
galėję būti bajorai ir vadinėsi 
Januškevičiais. Ten ji cituoja 
mano aprašomą Zigmą ir profe
soriaus sūnų Vytautą, abu pa
sakojančius apie rastus bajorys
tės įrodymus. Mano turimuose 
Zigmo atsiminimuose, deja, nie
kur apie bajorišką kilmę nekal
bama).

Marijampolės gimnazijos ke
turias klases Zigmas baigė 1907- 
8 mokslo metais. Apie mokslo 
tęsimą nebebuvo nė kalbos kaip 
tik todėl, kad šeimos kūrimasis 
naujame ūkyje buvo reikalingas

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslu. Kaina S2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

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

Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čekį ar Money orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

ir lėšų, ir darbo rankų. Vis dėl
to, keturių klasių mokslas tais 
laikais jau buvo šis tas, kai be
raščių minioje ir pradžios mo
kyklą baigęs skaitėsi kuo ne in
teligentas. Apie vienerius me
tus prie sunkių ūkio darbų pra
vargęs, Zigmas nuėjo sekreto
riauti į Gražiškių valsčiaus raš
tinę. Po kelių mėnesių, geres
nio atlyginimo ieškodamas, atsi
dūrė Rietavo pristavo raštinėje. 
Darbu ten jis buvo patenkintas, 
bet negalėjo priprasti prie šio 
rusų valdininko brutalaus elge
sio su žmonėmis — valstiečiais. 
Kito pusbrolio, Boleslovo Jonyno 
(mokytojo), rekomendacija ga
vo darbą žemiečių viršininko 
(zemskii našalnik) įstaigoje. Iš 
pradžių buvo raštininku, o už 
pusmečio tapo sekretoriumi. Te
nai, kaip velionis pats pasakoja, 
jam atsivėrė platesni horizontai, 
pažintys su įvairių bylų gynė
jais — advokatais ir su gausia 
kunigaikščio Oginskio adminis
tracija. Pvaštininku tuomet pa
sikvietęs savo gerą draugą Pra
ną Kuprį (jį Zigmas atsimini
muose pamini daugelį kartų; vė
liau sužinome, jog P. Kupris, 
prieš I pas. karui įsiliepsnojant, 
1913 metais pabėga į Ameriką, 
o 1949 m. Zigmą su šeima Ame
rikoje pasitinka). Algos žemie
čių viršininko įstaigoje Zigmas 
gaudavo po 35 rublius mėnesiui, 
ir dar visą išlaikymą. Tai buvusi 
beveik dvigubai didesnė alga ne
gu mokytojo.

Artėjo kariuomenėn stojimo 
laikas. Artėjo ir I pasaulinis ka
ras. Rusų kariuomenėn Zigmas 
nesirengė, o taupė pinigus ir sva
jojo bėgti į Ameriką. Ameriko
je gi svajojo baigti teisių moks
lus, nes tai buvo arčiausia jam 
prie širdies. Nuo bėgimo Ame
rikon atgrasė motinos ašaros 
(“neužteko moralinių jėgų pasi
priešint, nes ją labai mylėjau”). 
Nuo kariuomenės dar bandė iš
gelbėti pats žemiečių viršininkas, 
bet su kažkokiais dokumentais 
susimaišė, pavėlavo ir neišgelbė
jo.
Kare ir revoliucijos verpetuose

“Visagaliu, nuo mirties sau
gančiu motinos medalikėliu ap
rūpintas, į drabužius eventua
liam bėgimui 500 rublių įsisiu
vęs, kario uniformą gavęs, iš 
pradžių Zigmas Jonynas laikė
si Suvalkų Kalvarijoje. Mat, ka
ro viršininkui ten prisistatyda- 
mas, jis pakišo gerą žemiečių 
viršininko atestaciją, ir tuojau 
gavo kariuomenės dalinio sekre
toriaus vietą. Būti kario uni
formoje, kartu būti savo tėvy
nėje ir dirbti raštinėje, tai jau 
nepaprastai laimingas atvejis. 
Deja, neteko ilgai tuo džiaug
tis. Kai vadovybė viską sutikri
no ir surado, jog esama katali
ko, toliau nei raštinėje, nei Lie
tuvoje laikyti jo nebegalėjo. Lei
dus pasirinkti tarnybos rūšį, 
Zigmas pasirinko kavaleriją ir 
iškeliavo į Suomiją, Vilmens- 
trandą, į 20-tą dragūnų Suomių 
pulką. Ir čia važiavo su viltim, 
jog gal pavyks pasiekti Švediją 
ar Norvegiją, paskui Angliją, . 
paskui Ameriką... Bet Amerika, 
vėliau pamatysime, nuo Zigmo 
dar buvo toli, toli.

1 QiP atėjo žmonijos pabaiga
(Tęsinys)

Pirmoji \ išimtinio nerimo ban-, laikyti kontaktą radijo pagalba”.
Tuo tarpu atėjo keli labai su

sirūpinę vyrai. “Praneša, kad de
guonie kiekis atmosferoje rodo 
jaučiamą sumažėjimą”, jie pra
nešė.

“Bus dar blogiau”, atsakė Jak- 
sonas. “Geriau skubėkime”...

“Gavome žinių apie masines 
riaušes visose pasaulio dalyse. 
Plinta gandai, kad įvairiose vie
tose yra statomi gyvybės apsau
gos rezervatai ir kad gaujos jų 
iešku, bvt kol kas nerado.

i rus prieš karininkių arba metė 
| šalin ginklus.

“Manau, kad 
esame baigę”, 
Jaksonas. Visi

ga užplūdo pasaulį, žmonės pra
dėjo uostyti orą, nebe tiek ar jis 
atsiduoda žuvies dvėsiliena, kiek 
ar jie gali užuosti deguonį. Bet. 
žinoma, deguonis neturi jokio 
kvapo. Turtingesnieji gvvento- 
jų sluogsniai pradėjo aukštomis 
kainomis apsirūpinti deguonies 
tankas. Jaksono Arkos statyba 
žengė pirmyn.

Arkai buvo panaudotas ir her
metiškai apsaugotas didokas že
mės plotas — terrai 
riame turėjo būti 
galų, gyvulių ir žmonių gyvy
bė save išlaikančiu 
balansu.

Saulės šviesa bus įleidžiama 
per stiklo stogą nutraukus 
lin užvalkalus; viduje augs 
galai gamindami deguonį; 
vulių ir žmonių išmatos bus 
naudojamos trąšoms. Tame ma
žame iš visų pusių aptvare, pa
statytame lyg kokia save išlai
kanti kolonija Mėnulyje, liks eg
zistuoti sauja gyvos žmonių 
veislės, kuomet aplinkui visą že
mės kamuolį apėmusioje dykroje 
gyvybės likučiai laikysis iki pa
skutiniųjų.

“Kaip ilgai?” paklausė viena 
moteris. “Kaip ilgai mes toje Ar
koje turėsime būti? Ar mūsų 
kūdikiai čia turės liktis visą sa
vo amžių?”

Jaksonas pagalvojo: milijoną 
metų, galbūt... Balsu pasakė: 
“Nežinau. Nenustokim vilties. 
Kur nors kitur kitos arkos irgi 
yra statomos. Mes galėsim pa-

unias, k u 
apsaugota au

ekologiniu

sa- 
au- 
gy- 
su-

Darbininkai prie Arkos staty
bos pajuto, kad oras atvėsta. 
Jie mažai besirūpino dėl žiemos, 
nes ta bus paskutinė žiema. At
mosferoje daugėjantis anglinis 
dvidegis užlaikys šilumą ir žemė
je prasidės vasara — amžina mi
rusi vasara.

mes savo darbą 
pagaliau pasakė 
suėjo į Arką ir 

duris uždarė, užtaisė ir užklija
vo. Buvo įjungtos solarinės ba
terijos.

Arkoje buvo įvesta rutina, pa
naši į kalėjimo, iš kurio, kaip vi
si jautė, išėjimo nebebus.

žmonės masiniai mirė. Kai ku
rie dangoraižiai didmiesčiuose 
buvo įsirengę mašinas anglies 
dvidegiui sutraukti, bet tai bu
vo kūdikių žaislas chemikalais 
sunaikinti anglies dvidegį, ku
rio milijonai tonų kasdien kilo į 
atmosferą.

Pagaliau atėjo dieną, kai nie
ko nebebuvo galima girdėti per 
radiją ir lauko pusėje jokio gy
vo daikto nebesimatė.

Oras buvo persunktas nuodų 
ir visai gyvybei atėjo galas. Jei 
daugiau arkų nebuvo pastatyta 
arba minios jas suardė, tai. iš
skiriant Arką, joks žmogus Že
mės planetoje nebegyveno.

J. Pr.
(Pabaiga)

Patarimas jauniems vyrams: 
kaip

Paukščiai pradėjo kristi iš 
dangaus, nusinuodiję didėjančiu 
anglinio dvidegio kiekiu atmos
feroje. Darbininkai turėjo da
ryti vis dažnesnes pamainas. Net
lengvai dirbant pradėjo galvos Jei nori iš anksto žinoti 
svaigti ir atsigauti vis ilgiau ‘mergaitė su tavim elgf 
truko.

Netikėtai gauta žinia kad vi- ji elgiasi su savo mažuoju bro- 
same pasaulyje plinta masinės!liuku.
riaušės, kad kariuomenei liepta į------ ----------------------------------
riaušininkus šaudyti ir kad pa-1 RENKITE TUOS BIZNIERIUS.
galiau kareiviai atsuko šautu-1

pataps tavo žmona, stebėk kaip

Pirmos dienos kariuomenėje 
■buvę labai sunkios ir monotoniš
kos. Tik po pusės metų pagrin
dinio paruošimo, kai jau su ka
rio padėtimi apsipratęs, stojęs 
į mokomąją kuopą. Ją sėkmin
gai užbaigęs, gavęs puskarinin
kio laipsnį su aspiranto teise. 
Dabar jau gyvenimas pagerėjęs, 
suįdomėjęs ir apie bėgimą nebe- 
reikėję svajoti. Susipažinęs su 
suomių jaunimu. Suomiai buvę 
dideli patriotai ir baisiai neken- 
tę rusų. Su suomiais gerai su
sikalbėdavęs vokiškai. Suomiai 
jį pamilę, reikšdavę lietuviams 
simpatijas kiekviena proga, nes 
gerai žinoję pavergtos lietuvių 
tautos vargus.

(Bus daugiau)

Nuo

AND LOAN ASSOCIATION

Frank Zogas, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0S32 

PHONE: 254-4470

1914 metų
Midland Savings aptar 

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki 

$20.000

INSURED

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! 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.

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

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNI VERS AŪ----------------- ------ ..... ------ -------- ■ --------  ----- ------------------------------------------- --- ------------ Į

1800 So. Halsted St. Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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vienam mėnesiui  $3.50

zulfutų vertinimas, paliekant kurie norėjo teismui atiduoti 
daug vietos žmogaus klaidin- 

neišvengiamam jo 
lietuvių spaudos ir radijo atstovams ssmie paskaitą. Kad pia-|y--s........— . Štai
tesni Amerikos lietuvių sluoksniai turėtų progos patirti, kas LB surengia dainų ir tautinių 

šokių šventes, sušaukia lietuvių 
mokslininkų suvažiavimus, bet 
kai kurie mūsų laikraščiai Ben
druomenės šiuose darbuose r<> 
mato. Bet jie su malonumu iš
plūsta “frontininkus” (taip 
vadinami Bendruomenės dar
buotojai), jei jie, vykdydami 
Lietuvių Chartą, kurią Bend
ruomenę, kokia ji iš esmės ir 
paskirties turi būti.

STASIO BAKZDUKO PASKAITA
Stasys Barzdukas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmi- gurnui ir

ninkas, šių metų rugsėjo 18 dieną Tabor Farrnon suvažiavusiems DritrilnHes ribotumui”
-• ‘ radijo atstovams skaitė paskaitą. Kad pla-Įn1 igiinues riuolumui .

Kitose JAV vietose:
metams $20.00
ousei metų$11.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1730 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket I^IOO.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekma d i pni n \ nuo
9 vai ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Su vasara atsisveikinant
Šiandien, ketvirtadienį, rugsėjo 23 dieną pietų metu 

saulė “peržengia” ekvatorių, nepastebimai atsitraukda
ma pietų pusėn, Šiaurės pusrutulį iš lėto perleisdama žie
mai, kurios vaikai laukia išsiilgę, seniai su baime, o svei
ki drūti žmonės su mišriais jausmais, žinodami iš paty
rimo, kad laukia draugijų, kuopų, klubų ir kt. susirinki
mai bei posėdžiai ir daug darbo po stogu.

Saulė teka pačiuose rytuose ir leidžiasi stačiai vaka
ruose, lygiomis padalindama dienos ir nakties valandas, 
diena iš dienos ilgindama šešėlius, nebebaigdama iki va
karo išdžiovinti vandens latakų, o dažnai net rasą palik
dama visą dieną žėrėti žolių lapuose.

Gamta neturi nei kalendoriaus, nei laikrodžio, bet 
kaip tiksliai kiekvienas faunos ir floros padaras savo 
laiką žino vasarai pereinant į rudenį, medžių, krūmų ir 
vijoklių lapuose iš nakties atsiranda iki tol nematyti da
žai ir tai pajutę vaisiai bei sėklos ima galvatrūkčiais nok
ti. Rudenį jau gali ne tik matyti, bet ir užuosti. Nunoku
si gamta kvepia daržuose, laukuose, miškuose ir pa
čiame ore.

Kas netingi dangun pakelti galvą, greit pamatys pa
debesiais ilgus gyvus “kibeklius” saulės kraštan emigruo
jančių paukščių, o nuvykę į užmiesčio miškų saugones 
galės būti liudininku tvarkingiausių pasaulyje masinių 
seimų ir kultūringiausių rinkimų, kai ištisais debesimis 
krūmuose nusileidę varnėnai “posėdžiauja” ir renka valdy
bas bei komisijas perskridimo kelionei vadovauti ir aprū
pinti. Visa giria čeža tūkstančiais juodų paukščių savo 
tarpe šnekant, bet nesigirdi nė vieno pakelto balso, nei 
vienos piktos replikos ar žodžių dvikovos, kaip tatai tai
kosi tarpe žmonių, o ypač lietuvių.

Tyliu rimtu darbu sezonų permainą sutinka ir įvai
riausi kiti šios žemės tiek deguonį, tiek karboną kvėpuo
jantieji padarai: voverės skubiai renka ir į sandėlius krau
na giles, bitės kituoja korius, skruzdėlės ir termitai su 
visu inventoriumi kraustosi Į šiltus “beismentus”, bebrai 
prieš vandeniui užšąlant tvenkinius atnaujina ir povande
ninius apartmentus remontuoja, ir 1.1. Ir visa tai vyksta 
taip natūraliai, ramiai, sakytum, harmoningai. Visai 
kitaip, kur lietuviai sueina.

Dar kol Vasara, po atvira dangumi, piknikuose — 
gegužinėse puikiausi žmonės, nors prie žaizdos tverk: 
linksmi, malonūs, ąžuolų pavėsyje, prie baro ar šokių

PI „R pirmininkui šiuo metu labiausiai mpt kaip jis vertina 
svarbesnius lietuviško gyvenimo įvykius ir kokią numato ateitį, 
spausdiname visą jo kalbos tekstą. N. Red.

čiau tai Sizifo darbas, nes, sto
vėdami pas tėvynės altorių, 
šnairuojame vieni į kitus, ne
pasitikime vieni kitais ir, sau
godami įsivaizduotas savo pri
vilegijas, užmirštame sudėti 
ant to altoriaus prideramas au
kas. Turėtų būti kitaip: “Tai
sykime vieni kitus, tik be pik
tumų, be kerštų, be paniekinimų 
nežiūrėdamo kokių ten fikty
vių privilegijų”. Mūsų dieno
mis savo mąstymus apie lietu
vių tautą paskelbė F. Jucevi
čius. Savo knygoj jis mus lai
ko “pasigailėjimo-verta tauta”, 
nes “mūsų savitarpio santy
kius labiau apsprendžia pavy
das, negu artimo meilė, labiau 
neapykanta, negu pagarba žmo 
gui”. Tam patvirtinti savo gy
venime ir ypačiai spaudoje ras
tume daugybę pavyzdžių. Ne
seniai džiaugėmės geru B. Mar- 
kaičio straipsniu, pasirodžiusiu 
amerikiečių Chicagos dienraš
ty*. Bet negirdomis praleidom 
šio autoriaus mintis, paskelb
tas 1958 Laiškuose Lietuviams: 
ietuvis neišmoko pareikšti savo 
nuomonės mandagiai, santū
riai ir objektyviai, ir mes esam 
be galo toli iki to idealo, ku
riuo visi turėtume vadovautis. 
Kritika, sako B. Markaitis, “nė
ra asmeninių sąskaitų suvedi
mas, nėra žmogaus teisimas, 
bet kūrybinių pastangų bei re-

BENDRŲJŲ MCSŲ 
DARBŲ ATRAMOS

Susiorganizavimo aksioma
Simas Sužiedėlis, apžvelg

damas lietuvių tautos likimo 
vingius, PLB 1963 m. Toronto 
seime citavo mūsų filosofo Sta
sio Šalkauskio žodžius, kelian
čius lietuvių istorinio likimo 
paradoksą: ’’Nelengvas, gal būt, 
daiktas įsivaizduoti tautą, kuri 
niekados nebuvo tuo, kuo ji 
galėjo būti”. Jos kunigaikščiai 
sukūrė imperiją, ji buvo dide
lė Rytų Europos galybė, bet iš 
istorijos scenos pasitraukė, ir 
kaimynai buvo jau pasirašę 
jos mirties sprendimą. Tačiau 
šių kaimvnu dideliam nustebi
mui ji vėl atsigavo, sustiprėjo, 
šio amžiaus pradžioj atstatė ne
priklausomą valstybę ir rodė 
nuostabų kūrybinį gajumą. Bet 
ir vėl nebuvo tuo, kuo ji turė
jo ir galėjo būti. Jos nedalios 
priežastys vėl glūdėjo joje pa
čioje. Ne vienas susirūpinam, 
kodėl taip yra. 1891 m., t. y. 
prieš 77 metus, V. Kudirka pa
sigedo mūsų gyvenimui bend
rų, sutelktinių jėgų. Viribus 
unitis, rašė tada jis, mes ga
lėtume daug ką padaryti: pa
kelti ir sustiprinti savo tautą, 
išvien tarnauti viešiesiems rei
kalams, subendrinti priešin
giausias nuomones ir kt., ta-

asloje, net partijų sienos susilieja per vieną. Bet tik už
daryk tuos pačius žmones salėje, susodink į kėdes ir leisk 
išsirinkti prezidiumą, kai prasideda keistas sportas: kai 
tik vienas pradeda važiuoti, tuojau keli kiti skuba jam į 
ratus strypus kaišioti. Iškėlus kokią minti — vertą ar ne
vertą — ji nuvertinama, o tuč-tuojau atakuojama, teisia
ma ir dažniausiai piktai pasmerkiama. Ypač tas tempe
ramentas ryškus tose grupėse, kurios įsivaizduoja pa
šauktos frontams vadovauti.

Atsisveikinant su vasara tiek daug reikalų ir darbo 
po stogu. New Yorke Jungtinių Tautų sesija, Berlyne, 
Helsinkyje — derybos, Kryme — pasitarimai, pavergtos 
Lietuvos kančia, Simo Kudirkos balsas Sibiro tyruose, 
mūsų pačių lietuviais išlikimo problemos. Kur pasisuksi 
— frontai kovotojų laukia. Bet lietuviai ne kovoti, o tik 
peštis moka.

Teko būti liudininku vienos tokios gaidžių dvikovos 
Tabor Farmoje tarpe dviejų frontininkų. Peštynių ob
jektas buvo vaikams lituanistinių mokyklų vadovėlių rei
kalas. Tema aktuali ir verta ne tik pasitarti, bet ir nu
tarti. Deja, frontininkai negali tartis, nes turi bartis; 
Dėl to turime tokius girgždančius Bendruomenės ratus, 
kadangi vedekliais būti pasišovusieji į jos ratus pagalius 
kaišioja, “kovodami”, anot to komiko generolo , “iki pas
kutinio prancūzo 1” J. Pr.

net nepriklausomos Lietuvos 
kūrėjus: jie “laužą”, esą, 
įstatymus! žinoma, norėdami 
trūkumų ir Liet. Cliartoje ga
lėtume rasti, nes tai taip pat 
žmogiškas kūrinys. Tačiau ge 
rai, kad ją turim. Taip pat ge
rai, kad turim instituciją jai 
vykdyti — Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę. Argi kas galė
tume abejoti tokių Liet. Char- 
tos tautinės lietuvio sąžinės; 
įpareigojimų prasmingumu ir 
reikšme: lietuvis lieka lietu
viu ir tautinę gyvybę perduoda 
ateities kartoms, lietuvių kal
ba lietuviui yra- tautinė garbė, 
lietuvis kuria lietuvišką šeimą, 
sudaro sąlygas tautinei kultū
rai, remia lietuvišką mokyklą, 
kuria ir palaiko lietuviiį drau
gijas, skaito spausdintą lietu
višką žodį, brangina savo tau
tos istoriją, ugdo tautinį soli
darumą, pagaliau rūpinasi ne
priklausomos savo valstybės iš 
laikymu. Tai vis tikslai, ku
riems siekti reikia mūsiį visų. 
O kaip “visus” pavadinsirn — 
jau antraeilis dalykas. Liet. 
'Charta pavadino Pasaulio Lie
tuvių Bendruomene, V. Raste
nis savo straipsny vadina tau
tine savivaldybe ar net žaliava 
bendruomeniškai organizaci
jai. Neturim svetur savo ka
riuomenės ir policijos, netu
rim teismų ir kalėjimų, tad tau 
tinė mūsų sandara kiekvienu 
atveju susidarys tik iš savano
riškos atrankos. Jai priklausy
ti nieko nepriversim; Priešin
gai, visados bus sprogdinan
čių jėgų. Bet svtrbu turėti idė
ją, viziją. Mūsų atveju tai yra 
Liet Charta. Tad negriaukim 
jos. Priešingai, visada ir visur 
pabrėžkim jos svarbą ir reikš
mę. To reikalauja tautinis la
bas. Kai Kenoshos — Racine 
ar Lemonto LB apylinkė pa
jėgia suburti beveik visus' vie-

Lietuvių Charta — 
gražbylystė ar įpareigojimas?

JAV LB įstatų komisija pa
rengė anketą; kurioj reikia 
atsakyti į klasimą “Kas suda
ro Lietuvių Bendruomenę”. 
Pats tokio klausimo atsiradi
mas jau rodo, kad įstatų komi
sija bus “susvyravusi tikėji
me”. Iš tikrųjų “svyruoja” ne 
ji viena. Daug kas svyruoja. V. 
Rastenis Akiračiains parašė net 
ilgą straipsnį, kritiškai verti
nantį Lietuvių Chartos inter
pretaciją ir iš to kylančias JAV 
LB (nuo savęs pridėkime: ir 
kitų kraštų Liet. Bendruome
nių) įstatų “ydas”. Liet. Char
tos aiškinimuose, esą, įsivyra
vusi gražbylystė, nustelbdama 
sąvokojimų tikslumą. To re
zultatai: štai jau 20 metų, o 
vis dar kokie keturi penktada
liai lietuvių tebėra nei suvary
ti, nei sukviesti į Bendruome
nę. Turime taip pat ir kitą 
“susvyravimo” pavyzdį; Antai 
PLB Valdyba apsvarstė, priė
mė ir paskelbė “PLB visuome
ninės veiklos gaires”, pripa
žįstančias Vlikui politinės lie
tuvių laisvės kovos vadovavi
mą. Nuoseklu: viena- Lietuva, 
viena jos laisvė, tad7 ir vado
vavimas turi būti vieningas. 
Kitoj pusėj taip pat yra vienin
ga Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, jungianti lietuvius tau
tybės pagrindu. Todėl ji visuo
tinė. Bet kai ji siekia, kad po
litiniai mūsų veiksniai pabrėž
tų Lietuvių Chartos skelbiamų 
ir Bendruomenės vvkdomu vi
suotinumo, tautiškumo, vals
tybingumo ir solidarumo prin 
cipų reikšmę išeivijos lietuvių 
susiorganizavimui bei veiklai, 
tai pritarimo neranda. Priešin
gai, pasigirdo įsijungimo siū
lymų. Kai kurioj spaudoj tuo
jau pat jiems buvo pritarta. 
Nuotaikos iš naujo susidrums
tė, nes padvelkė “aneksijos ” 
pastangomis.

Kritikuoti ir sukritikuoti , 
žinoma, galima viską. Netį”' ’ r
demokratiją ir patį Poną Die-; ast°gės- red. dr. A. Mauragio; 
va. Ypačiai, jei šio darbo ima-kad “nėra galima visą, gyvė
si teisininkai; Atsimenam, kai nimą sudėti į statutus ar įstaty

mus,. šalia, j ų< vyksta gyvenimas 
papročiais ir precendentais”. 
Dėl to tokia Anglija, kaip sa
koma, išsiverčia net be rašyti
nės konstitucijos. Tad ir mūsų 
veiklos bei darbų sėkmė pri
klauso ne nuo įstatų ir statutų 
tobulumo, ne nuo formalybių 
skrupulų, bet nuo juos vyk
dančių žmonių dvasinių^ nusi
teikimų, sugebėjimų ir kūry
binių polėkių. Tai su nuosta
biu įžvalgumu yra pastebėjęs 
Krylovas savo “Kvartete”. Čia 
kvartetą, sudaro beždžionė, 
asilas, ožys ir lokys, nė vienas 
nieko bendro su muzika- netu
rįs. Kad ir kokia tvarka jie mė 
gino-susisėsti, jų “muzika” nuo 
to nieko nelaimėjo. Nieko taip 
pat nepadėjo nė jų tarpusa
vio barimasis, plūdimasis, 
purškavinias: nors “visi vie
nas kitą kaltino, — tik niekas 
neišmanė,, kaip ir kur reik sės
ti; kad pagaliau kvartetas žmo 
niškesnis būtų”. “Muzika” gi 
ne nuo muzikantų susėdimo 
priklauso: “kas nori muzikan
tas būti, tas turi muziką mokė
ti; tas ir gerų ausų turi būti...” 
Be to bus daug triukšmo, bet 
geros muzikos nebus.

Krylovas; kaip matom, yra 
pašiepęs nuostatinį bergždu- 
mą, formalinį, veikimą. Jo pa
sakėčios mintys taip pat dažnu 
atveju labai aktualios ir mums 
lietuviškoje mūsų veikloje. Ir 
mes reiškiamės pamėgimu 
“persodinti muzikantus”. Ge
riau būtų, improvizacijas pa
keisti darbu. Teisingai yra pa
stebėjęs J. Jablonskis, kad tik 
“darbas yra tautos subrendi
mo, kultūringumo ir nepri
klausomybės saikas”.

Kartu su gyvenimo 
reikalavimas

Tačiau' nereikia šių pastabų^ 
suprasti kaip rutinos, 
jos ar sustingimo

M. GELžINIS

Klaipeda Ordino Valdžioje 
(1252 -1525 m.)

14
Atrodo, kad ir Ordinas jam darė ypa

tingų nuolaidų patronato teisės srityje. 
Pagal Ordino ir vyskupų santykių prakti
ką, Ordinas buvo patronas tų bažnyčių, 
kurios stovėjo Ordino teritorijoje; t. y., jis 
ne tik skyrė parapijai atitinkamų ūbų skai
čių, bet ir siūlė kandidatus į klebonų vie
tas. Tik Klaipėdoje buvo padaryta išimtis 
vyskupo naudai. Dėl jos buvo susitarta, 
kad, jei Klaipėdoje bus viena parapija,, tai 
patronato teisė priklausys Ordinui ir vys
kupui kartu, jei bus dvi parapinės bažny
čios, tuomet vienoje šita teisė priklausys 
Ordinui, o kitoje vyskupui. Jei tame mies
te būtų trys parapinės bažnyčios, tai dvie
jose patronato teisė priklausys Ordinui, o 
vienoje vyskupui. O jeigu ten būtų ketu
rios parapinės bažnyčios, tai dviejose pat
ronato teisė priklausys Ordinui, o kitose 
dviejose vyskupui (Voigt, Gesch. Preus- 
sens, III, pusi. 527).

Tiesa, keturios parapinės bažnyčios 
Klaipėdoje įsisteigė, bet tik — keturius 
šimtus melų vėliau. Iš tokio susitarimo tik 
matosi, kokiomis nerealybėmis gyveno 
Ordinas ir vyskupas 13-me amžiuje. Be to, 
jis yra aiškus liudininkas, kad abudu ag
resoriai dėl Klaipėdos turėjo plačių planų 
ir norėjo ją išplėsti į didelį miestą.

Dabar apžvelkime tikrąją bažnyčių pa
dėtį Klaipėdoje:

Pirmoji buvo šv. Marijos, Ordino baž- 
nyčįa, kuri tetarnavo Ordino nariams. Ji 
buvo įrengta pilies pietų sparne su altoriu
mi į rytus. Šita bažnyčia veikė nuo pilies 
įsteigimo iki Ordino likvidacijos 1525 m.

Antroji buvo šv. Nikalojaus bažnyčia, 
kurią 1258 m. Livonijos magistras ir Kuršo 
vyskupas išaukštino Į vyskupijos katedrą. 
Ji turėjo būti autochtonų bažnyčia, nes jos 
parapija apėmė visus apylinkės kaimus, 
tarp jų Mutinę, Kalatę, Eketę, Palangą, 
Duvirstinę, Kretingą. Kada šita bažnyčia 
būtų buvusi pastatyta, negalima aiškiai 
įrodyti. Be steigiamosios deklaracijos nėra 
esminių žinių apie jos veikimą. Jeigu ji ir 
būtų stovėjusi, tai ji tegalėjo stovėti pilies 
kieme, o ne už pilies griovio. Tokios nuo
monės yra ir Sembrickis, kuris rašė:

“Tuomet Bungės labai geras Livonijos 
dokumentų rinkinys dar nebuvo išleistas, 
ir šiandien jis tėra per mažai naudojamas. 
Kitaip negalėtų pasikartoti ši klaida ir ant
roji, kad pilis buvo 1252 m. (Livonijos 
magistro) Andriejaus von Sleierland įkur
ta; taip pat ne, kad vyskupo katedra bu
vusi netoli Memelio pilies, kuomet ji sto
vėjo pilies kieme”. Scmbrilzki, Stadt.. ~ 
p. 17.

Tolimesnį katedros likimą gaubia tyla. 
Dokumentuose nėra jokiu pėdsakų. Jos 
veikimu reikia abejoti, kol po keturiasde
šimt metų Klaipėdoje buvo įsteigta Kuršo 
vyskupijos kapitula.

Trečioji, 5u. Jono bažnyčia, išėjo į vie

šumą kartu su Šv. Nikalojaus bažnyčia 
1258 m. liepos 27 d. Ji yra tame pačiame 
dokumente minima (LUB I, 329, 330).
Apie kokį nors jos pastatą žinių nėra. Tik 
viena yra aišku — jeigu ji ir būtu stovėjusi, 
ji tegalėjo stovėti pilies kieme. Ji-buvo nu
matyta būti vokiečių kolonistų bažnyčia. 
Sąryšyj su jos vardu yra-vyskupo Edmun
do 1291 m. Klaipėdoje parašytas patvarky
mas apie šv. Jono parapijos kapines. Ka
dangi šv. Jono bažnyčios vietą esanti labai 
ankšta ir todėl negalima prie jos kapinių 
įsteigti, šios parapijos mirusieji bus laido
jami šv. Marijos kapinėse.

(El quia praelibate ecclesiae parochia- 
li eimiterium proprium ac eidem cornpe- 
tens proper loci aretitudinem ūbi šita ėst, 
haberi non polerit; eiusdem ecclesiae pa- 
rochianis ex auctoritate officcii nostri pas- 
toralis, de consensu et consilio nostrac 
(.uroniensis ecclesiae capituli, generalem 
scpulturam in cimiterio apud ecclesiam 
nostram mairem in honorem beatae et in 
temperate Virginis Mariae constructum, as- 
signavimus observandum (Bunge I, 53$).

Vyskupo parėdymas parodo, kad
1) miesto užuomazga tebuvo labai maža ir
2) kad tik dabar, keturiasdešimt metų po 
jos įsteigimo, mirė Jono bažnyčios, t. y., 
vokiečių, parapijos pirmasis parapietis.

Iki 1422 m. Melno taikos žemaičiai pa
kartotinai puolė Klaipėdą ir naikino jos 
apylinkę. Iki to laiko kokia nors bažnyti
nio pastato egzistencija už pilies mūrų ne
buvo įmanoma. 1379 m. Žemaičiai ne tik 
paėmė vieną miestą, liet ir pilį. Anų laikų

inerci- 
gynimą.

et nos 
mutąmur in illis”'— laikai7 kei
čiasi,. ir mes su jais keičiamės- 
kartu. Tad būtina stebėti kin
tantį gyvenimą ir daryti atitin
kamas išvadas. “Kai gyveni^ 
mas toli nueina nuo įstatymui 
ir statutų, - teisingai pastebi dr. 
Mauragis, - tada tenka keisti* 
žinoma, ne gyvenimą o statutus: 
ir įstatymus - juos pritikyti gy
venimui”. Esame susirinkę 
Tabor Farmoj, kur dar taip, 
neseniai gyvąja savo mintimi 
reiškėsi' jos šeimininkas, PLB- 
Valdybos buv. pirmininkas a. 
a. Juozas Bačiūnas. Jis ragino 
mus pataikyti “į laiką ir gyve
nimo sąlygas”. Ne kas kitas,, 
tik laikas ir gyvenimo sąlygos- 
jr patįs atvedė į Bendruomenės 
darbą. Neabejoju, rūpi Berid-

(Nūkelta į 5 psL)

tos lietuvius negi šitai daryti “Tempora mutantur,
turėtume joms drausti?

Improvizacija- ar darbas?
Iš arčiau stebinčiam viešąjį, 

lietuvišką gyvenimą krinta į 
akis, kad daug kas jame daro
ma vis netikėtai, nepasiruošus, 
staiga. Nuolat vis ką nors re
formuojame ar reformuoja- 
mės. Vis keičiam savo konsti
tucijas, įstatus ir taisykles. Vis 
ieškom spragų ir plyšių. Vis 
tikim, kaip kad taikliai yra pa
stebėjęs B. Markaitis, kad klau
simus spręsti ir planus vykdyti: 
galim retorikos pagalba, išši- 
verčiant be darbo, be aukos, 
be konkretaus- asmeninio įna
šo. Užmirštam, pasak Mūsų

šaltiniai (SRP III, 83 — 84-, 88, 94,.102 103, 
110 — 111) teigia, kad jie abudu sunaikino.

Vėlesnių laikų, dokumentai praneša 
apie miesto atstatymą, apie pilies patobu
linimą, bet niekur nekalba nei apie baž^- 
nytinius pastatus, nei apie kokią nors ku
nigišką veiklą. Plačiau žiūrėk Gelžinis,. 
Mortensenų nebaigtas veikalas apie Maž. 
Lietuvą, Naujienos, 1968 m., nr. 28, at
karpa 19.

Ilgą laiką šaltiniai tyli apie bažnytinę 
veiklą Klaipėdoje. Tik Zurkalowski, Lite
ratūra, nr. 13, pusi. 12 rašo, kad 1538 m. 
“nevokiškieji žmonės klausė Dievo žodžio 
daržinėje, kuri stovėjo arti miesto bažny
čios” — Abschied von 1538; Foliant 1135.

Taip iš vyskupo ir Ordino svajonių apie 
keturias bažnyčias Klaipėdoje (Voigt, 
Gesch. Pressens, III, p. 527), po trijų šim
tų metų veiklos beliko vietiniams gyvento
jams medinė daržinė.
22. KURŠO VYSKUPAS IR KLAIPĖDA

[ naują Klaipėdos pilį ir miestą pats 
vyskupas nesikėlė. Tik po 39 metų delsi
mo jis 1290 m. vasario 1 d. Klaipėdoje pa
rašytu dokumentu ten įsteigė savo kapitulą 
(LUB I, 530, 531, 539.) Po vienerių metų^ 
jis. "Mansi Civitatis" dokumentu (LUB I, 
540) paskirstė vieną trečdalį savo Pietų 
Kurše buvusių žemių kapitulos nariams. 
Bet jau po astuonių metą, 1298 m., kapi- 
tuula apleido Klaipėdą ir išsikėlė į Vents
pilį. Priežastimi buvusi Klaipėdos padėtis

Į arti “pagonybės”, kuri neleidusi kapitulos

nariams naudotis jiems paskirtomis žemė
mis. (LUB I, 575).

Ordino Did. magistras Konradas Valen
rodas, 1392 m. birželio 12 d. sutikęs Klai
pėdos pilyje Kuršo vyskupą Otto jam aiški- 

_no, kad iki šiol vienai Ordinas padengęs 
visas Klaipėdos išlaikymo, gynybos ir at
statymo išlaidas, kurios plaukusios iš Sam
bos pajamų. Bet daugeliui Sambijos gy
ventojų. išmirus, pastaroji nebegalinti Klai
pėdos išlaikymui tiek pinigų toliau bemo
kėti; todėl jis turįs iš vyskupo reikalauti 
1/3 visą: Klaipėdos išlaikymo sumų. Vys
kupas mėgino nuo mokėjimo išsisukti, nu
rodydamas į savo neturtingumą. Bet ma
gistras pagrasino surašyti visas Klaipėdos 
išlaidas ir, prie progos, vieną jų trečdalį iš 
vyskupui tenkamą sumų išskaityti (Sem- 
britzki, Stadt Memel, p. 42, 43.).

Šitoks magistro grasinimas vyskupą 
paveikė, ties jau po dviejų savaičių, 
birželio 30* d,, prieita sutarties, kuria vys
kupas perleido Ordinui mainais visas savo 

I žemes- taip vadinamame “Pietų Kurše” 
(LUB III, 1319).

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
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DR. ANNA BAUONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

28M W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 
Rczid, tefef.: WAIbrook 5-5076

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

Rez, tel. 239-4633

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA " 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

AAodkal Buildins). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.; P Respect 8-1717

DR. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezu 3241 WEST 66th PLACE
Phono: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
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 vai., 
antrad., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. įtiktai-susitarus. >

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS 
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 CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1-^4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.; GArden 3-7278

Ofiso tel.: HE 4-1818 arbą, RĘ< 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad., antrad-, ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta._________

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
inkstų, .PŪSLĖS 1R_ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

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

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. WA 5-3099

PAŠINAS
Rašo Buvęs šachmatininkas

Garsusis Amerikos šachmati
ninkas Robertas Fišeris, lyg pa
šinas, neleidžia nei atsisėsti nei 
atsigulti, ne tiek sovietų didmei- 
steriams, kiek sovietų pareigū
nams.

Jau buvau parašęs apie ne
gražų, kvailą, nesuderinamą su 
sportininko garbe, M. Botvini- 
ko išsišokimą prieš R. Fišerį. Da
bar, ir vėl 'liesoje, TSRS spor
to meistras Donatas Lapienis, 
mėgina — ne labai įtikinančiai, 
kaip kad pamatysite žemiau — 
ginti ir gelbėti sovietų pirmavi
mą šachmatuose.

Jusdamas didėjantį pavojų iš 
“kapitalistų” šachmatininkų, 
sporto meistras daro, kaip kad 
šachmatininkai sako, taktišką 
klaidą: jis pamini ne tik laimė
jimus tarptautinėse olimpiado
se — paskutinis iš jų įvyko per
nai Siegene, V. Vokietijoje, — 
bet ir “laimėjimą” mače SSSR 
— Pasaulis, čia ir yra nedova
notina Lapienio padaryta taktiš
ka klaida! Jei aš būčiau KGB 
šulas, tai Lapienis jau būtų at
sidūręs ten, kur, kaip sako ru
sai, Makaras nevarinėjo veršiu
kų, pavyzdžiui, kur nors Koly- 
moje arba Vorkutoje.

Kodėl gi tai yra taktiška klai
da? Atsakymas paprastas: po 
tariamu laimėjimu tūno nema
lonus, kiekvienam — net ir ne 
šachmatininkui — aiškus stam-

bhADINSKAd
AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATE R.

2512 W. 47 ST. — FR 8-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJI

-------- -----'<
PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė .

ŽEMA KAINA 
R. i E RĖNAS 

2047 W. .67th PL WAIbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš Ivairiy atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

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

f/ ■ —

SOPHIE BARČUS
i RADUO ŠEIMOS VALANDOS

i Visos programos iš WOPA,
| 1490 kiL A. M.

i Lietuvi ų kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629
ii ...... -■ ---- ----

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR.CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

Bwy wee. every abrek 
dl oer wildlife depend «■ 
jkm hdp prevent 

Sdmk fatt. So pteaae Mfov 
Smoke<i ABCc Alwwya 

hold aattcbei till c&id. Be em
- io 
atic fht aabet, and drove 
itft Mm. Crash aft 

■nokei dead om.

bus pralaimėjimas: pirmose ke
turiose lentose, ten, kur susiti
ko šachmatų elitas, sovietų did- 
meisteriai pralaimėjo santykiu 
1014:5^1 Tai katastrofa, tai 
fiasko! Maža to, net pirmose de
vyniose lentose vis dar vienu 
tašku veda pasaulis! Tik pasku
tinėje lentoje Povilas Keresas, 
laimėjęs prieš jugoslavų Ivko- 
vą 3:1 ne tik išlygino, bet ir at
nešė sovietų komandai vieno 
taško “pergalę”. Manau, kad 
sovietų šachmatininkai nedvejo
dami būtų sutikę savo “laimėji
mą” pakeisti Pasaulio “pralai
mėjimu”. Ne be reikalo pasa
kojama, jog po mačo Talis pasa
kė: “Man atrodo, kad mes bū
tume geriau padarę, jei būtu
me... pralaimėję”!

Gaila, kad Botvinikas pasiro
dė esąs ištikimesnis komunis- 
tasš negu šar.h-m ati n inkas..,

Bet Lapienis, atsakydamas į 
kažkokio V. Giedraičio, Tiesos 
skaitytojo, klausimą apie ligšio
linį tarpusavio rezultatą Petro- 
siano-Fišerio susitikimuose, “pa
miršta” pabrėžti, kad, nors šiuo 
metu santykis 9:9, bet rezulta- 
tyvinių partijų santykis 3:3 Pe- 
trosiano atsiektas tik dėl to, kad 
jis jas visas (3) laimėjo tada, 
kai buvo besiekiąs pasaulio čem
piono vardo, o Fišeris buvo dar 
septyniolikametis vaikinas. O 

pastaruoju metu Fišeris laimėjo 
santykiu tiksliau, iš 5
partijų, žaistų per paskutiniuo
sius dvejus metus, Petrosianas 
2 prakišo ir pasiekė tik trijų ly
giųjų.

Kaip paprastai, “draugai” nu
tyli visa tai, kas jiems ne ma
lonu. Be to, iš tikro juokingos 
jų pastangos visokiais “titulais” 
bei “laipsniais” teikti daugiau 
svarumo ir įtikinamumo savo 
išvedžiojimams. Kaip minėjau 
seniau, juoką sukelia M. Botvi- 
niko parašas: Pasaulio eksčem
pionas, Technikos mokslų dak
taras M. Botvinikas. išek tiek 
mažiau juoko — o juk ir žuvytė 
smulkesnė! — sukelia, bet vis 
dėlto sukelia, D. Lapienio pa
rašas Tiesoje: Donatas Lapienis, 
TSRS sporto meistras.

O ko vertas pačios Tiesos pa
vadinamas: Lietuvos Komunis
tų Partijos Centro Komiteto, 
Lietuvos TSR Aukščiausios Ta
rybos Organas!

Sovietai dažnai išjuokia pa
skutiniojo caro atsišaukimus, 
kurie prasidėdavo žodžiais: 
“Mes, Nikalojus Antrasis, Vie
nintelis Neribotas Rusijos Val
dovas, Lenkijos Caras, Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis ir 1.1, ir 
t. t.” 0 ar Tiesos pavadinimas 
kuklesnis? O Botviniko? D. La
pienis, tur būt, nėra Technikos 
mokslų daktaras, ir dėl to jam 
tenka pasitenkinti tik TSRS 
sporto meistro titulu... žodžiu, 
nenoromis prisimeni žinomą 
rusų posakį: aš esu vyriausias 
jaunesniojo kiemsargio padėjė
jas! ,

disk ..J;, rs ki !>.; >. y-islii.-
ta Jaunimo Centro statybai ir 
Lietuvių Fondui po > 100. Ral
fui, Naujienoms, Sandarai 
kraščiams ir Sopliie Barčus bri 
Margučiui radijo valandėlėms 
po $ 25. Draugui nutarta neskir
ti, nes jis už pranešimus reika
lauja užmokesčio.

Be to, nutarta pirkti Tautinių 
namų šėrų už $ 100. Pagerbdami 
klubo įsteigėjus ir iki šiol esan
čius klubo narius Teofilių Macį 
ir jo žmoną iš klubo kasos pas
kirta $ 20 dovanėlė.

Susirinkimas po įvairių dis
kusijų baigėsi vaišėmis geriau
sioje nuotaikoje.

Stasys Juškėnas

Brighton Parkas
žagariečių Klubas darbuojasi

LlAivZjUU iv O 
PASKAITA

(Atkelta iš 4 psl.) 
ruomenė ir mums visiems. Tad 
ir kviečiu visus: pažiūrėkime, 
ką mes jai galime duoti ir ką 
iš jos reikia gauti. Nebūtina, 
kad visi kiekvieno mūsų nuo
monei bei įsitikinimui pritartų, 
tačiau pageidautina, kad visi 
mūsų nuomonę bei įsitikinimą 
išklausytų. Ir kad po to išsis
kirstytame ne priešininkais, bet 
draugais bei bičiuliais.

Tokia sėkmingo pokalbio są 
'Nuoširdžiai sveikinu vi

sus i jį atvykusius, visiems dė
koju už bendro darbo talką ir 
linkiu sėkmės!

Stasys Barzdukas 
1971 rugsėjo 18 Tabor Farmoje

PLEASE

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest firn!

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71rt STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
O.THOREDAS-PROTEZISTAS 

■Z Aparatai - Protezai, Med. Bai>- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

* (Arch Supports) ir t. t
g 4 6—8. šeštadieniais 9—L

2B50 w««t 63rd St., Chicapo/IIL 40629 
Tolof.: PRo*p*ct 6-5084

Zarasiškiu klubo 
narių susirinkimas

Rugsėjo 19 d. Hollywood Inn 
svetainėje įvyko Zarasiškių klu
bo visuotinis narių susirinkimas 
Susirinkimą atidarė ir pravedė 
klubo pirmininkas Stasys Bi- 
kulčius. Jis trumpai papasako
jo kaip prieš 35 m. šis klubas 
įsisteigė ir jo pirmutinis narys 
Norbertas Smalalis mirė. Apgai
lestavo, kad šio klubo steigėjas 
ir porą metų buvęs pirmininku 
Mikas Šileikis iš klubo narių 
išsibraukė ir daugiau nebeatsi
lanko. Buvo perskaitytas pra
eito susirinkimo protokolas.

Priimti nauji nariai: Juozas 
Butkus, Jadvyga Mardosienė, 
Malt Povilaitis ir Jennie Povi
laitis.

Iš kasininkų čičelio ir Anužio 
sužinota, kad per buvusį gegu
žės mėn. Hollywood Inn svetai
nėje parengimų gauta pelno 
.$ 427.99 ir iš rugpjūčio mėn. 
surengtas gegužinės- pikniko 
gauta-ę 212.73 pelno.

Po ilgesnių ir labai karštų

GĖLININKAS 
(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

GUŽAUSKŲ ’
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2+43 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 80833 ir PR 8-0834 
! —i ■ i......................... ...

Žagariečių Draugiško Klubo 
svarbus po ilgų trijų mėnesių 
atostogii susirinkimas įvyks sek 
madienį, rugsėjo 26 dieną Hol
lywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Pradžia vai. po pietiį. Nariai 
ir norintieji įsirašyti į klubą 
prašomi gausiai atsilankyti, 
šiame susirinkime turėsim daug 
reikalų aptarti bei pasiruošti 
rudenio-žiemos parengimams. 
Mes juk negalime atsilikti nuo 
kitų vietos organizacijų, kurios 
rengia savo pasilinksminimo 
vakarus. Susirinkime padarys 
pranešimus ir valdyba bei pik
nikų komisija.

Paskutinis prešatostoginis 
susirinkimas įvyko gegužės 
23 d. Taigi per tas ilgas atosto
gas valdyba ir nariai, manau, 
bus užtektinai pailsėję ir ener
gingai imsis darbti klubo gero
vei plėsti. Išvykdami atostogų 
vieni kitiems linkėjome malo
niai laiką praleisti, o dabar susi
rinkime prie vaišių stalo, galė
sime pasidalinti įspūdžiais iš 
praleistų atostogų. Mūsų Žaga
riečių klubui dar šiais metais 
liko keturi susirinkimai, tai per 
tą laiką bus progos pasireikšti 
klubui savo kultūrinėje veiklo
je. A. Jusas

CICERO
Atsisveikinome 

su Marijona Vainoriene
Šio mėnesio 15 d. buvo paly

dėta į amžino atilsio rietą Mari
jona Vainorienė, ilgametė šios 
kolonijos gyventoja. Ji buvo 
plačiai žinoma vietos lietuviams 
kaipo gerų darbų rėmėja. Pet
kaus koplyčia, kur ji buvo pa
šarvota, buvo gausiai lankoma. 
Daug buvo ir gėlių prisiųsta.

Rugsėjo 15 d. rytą velionė iš 
koplyčios buvo išlydėta į Šv. 
Antano bažnyčią, kur trys kuni
gai atnašavo mišias. Giedojo 
Algirdas Brazis, vargonais Skri
duliui pritariant.

Po pamaldų virtinė automo
bilių (per dvidešimt) palydėjo 
velionę į šv. Kazimiero kapines, 
kur prie duobės (šalia pirmojo 
vyro) kun. Vilkaitis atliko lai
dojimo apeigas. Don Petkus

liūdinčio vyro Adomo vardu 
padėkojo visiems palydovams 
bei pakvietė užkandžių į Shar- 
kos restoraną.

Balfo vajus
Lietuviij namų savininkų klu

bas vienas pirmųjų parėmė Bal
fo pradėtą vajų, paskirdamas 
25 dol.

Balfo 14 skyriaus vajui vado
vauja moterys, kurios pasiryžu- 
sios kaip galima daugiau lėšii 
sutelkti paramai į vargą pate
kusiems tautiečiams. Pagal sa
vo išgales paremkime jų tas pas
tangas. -K. P. Deveikis

Stasio Vertelkos 
įpėdiniams

Prieš trejis metus mirė Sta
sys Vertelka, 74 metų amžiaus, 
Amerikoje žinomas kaip Stan
ley Wartelka ir Stanley Wort. 
Yra likę keli tūkstančiai dole
rių, kuriuos galėtų paveldėti 
mirusiojo artimieji. Giminės 
arba apie juos žinantieji ma
lonėkite rašyti Lietuvos Gene
raliniam Konsulatui:
Consulate General of Lithuania 
41 West 82 Street
New York, N. Y. 10024

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Tampos Lietuviu Amerikos Pilie
čiu klubo narių susirinkimas po atos
togų įvyks spalio mėn. 2 d. 2 vai. 
p. p., Civic klubo salėje. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

St. Rulienė

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
draugijos poatostoginis susirinkimas 
Įvyks penktadieni, rugsėjo 24 dieną 
8 vai. vak. Hollywood Inn svetainėje, 
2417 W. 43rd St. Nariai prašomi at
silankyti. nes yra visokių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo vaišės.

Eugenija Strungys, nut. rašt.

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

AŠTUONIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A. + A.
EMILIJA R. ZOGAS

pagal tėvus murmaitė
Gimė 1922 metais birželio mėn. 30 diena. Mirė 1963 metais rug

sėjo mėn. 23 dieną. Palaidota šv. Kazimiero kapinėse.
Jau suėjo septyni metai, kai sustojo plakusi širdis mūsų brangios

motinos, dukrelės ir sesutės. 
Palikai tu mumis visus dide
liame liūdesyje. Reikalui esant, 
tu mums visiems padėjai ir 
visus atjautei. Niekas negali 
mums Tavęs pavaduoti. Kol 
mūsų širdys sustos plakusios, 
mes nepamiršime Tavęs.

Bet Tu jau mūsų nebegirdi ir 
nebematai. Mes lankom Tavo 
kapą, dabinam gražiom gėlėm 
ir laistom graudžiom ašarom. 
Sunku mums visiems tikėti, kad 
tu tokia jauna jau guli amžinai 
užmigusi. Brangi Emiliute, il
sėkis ramiai, nes tu atidirbai 
savo valandas.

Mūsų brangiai motinai, duk
rai ir seseriai pagerbti bus lai
komos Šv. Mišios Panelės Šven
čiausios Gimimo bažnyčioje, 
esančioje prie 69th ir Washte
naw -Avenue, 1971 m. rugsėjo 
mėn. 26 d. sekmadienį 1 v. p. p.

Prašome velionės draugus, gimines ir pažįstamus dalyvauti mišiose.
Liekam didžiame liūdesy:

Vyras Petras, sūnūs: Kenneth ir Martin, duktė Karen 
Beth; tėvai Elzbieta ir Adomas Murmai, brolis Walter, 
gyv. Kalifornijoje, ir daugelis kity giminiu, gyv. Mi
chigan valstijoje ir Chicagoje.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKISi
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA |

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742 ‘

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ 

* 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE .MIESTO 

DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLvmpic 2-1003
_____________________ ... __________________ ” ______________

PETRAS BIELIŪNAS I

4348 So. CALIP'ORNIA AVE. Phone: LAfayetle 3-3572
- __ __________________________ ______________

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: Y Aras 7-113X-1139

i STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
Į 10S21 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2z28

649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228 !
J Smith Holland, Illinois
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ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

SEKMADIENĮ, ŠIŲ METŲ SPALIO 31 D., LINKSMINS SVEČIUS 
BANKETAS VYKS VFM SALĖJE, 7254 W. 63rd ST.

Vakariene su kokteiliu $8.09 asmeniui.
Šokiams gros George Joniko orkestras.
Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 S. Halsted St.,

Chicago, Ill. 60508 arba telefonu: HA 1-6100.
Pradžia 4:00 vai. po pietų.
Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

N A U JIENU BANKETE

help WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

RECEPTIONIST - 
TYPIST

Young & attractive for our loop 
office. Good typing skills a must. 

Will consider a beginner. 
apply or call 

329-9191

LENGVAM DARBUI reikalingas ne
girtuokliaujantis pensionierius vien
gungis. Miegamasis, virtuvė ir alga. 

. Telefonuoti 927-3231 nuo 6 vai. vak. 
iki 9 vai.

organizuoja Lietuvių Bendruo- 
įmen ės a pyga rdos va Idyba.

— Jonas Jasaitis ir Jūrate
F:ji salos gyventojas pasipuošęs jū

ros augalu karoliais ir skrybėle.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

REALESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VKŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Iš šaulių juros dienos
Lietuvoje buvo seit, dabartinėse vietose, kaip 

antai Neris ties Vilniumi, Šven
toji, Nevėžis ir kit. Ledynai, pa
dengdami Lietuvos paviršių 
nauju žemės sluogsniu, paliko 
daug aukštumų bei slėnių, upių, 
upelių, ežerų bei peikiu.

Be ledynų ir ledynų vandenų 
tiesioginio veikimo i žemės pa
viršių, vandenų tinklo susidary
mui įtakos turėjo ir kiti - vėles
ni faktoriai, kurie ir dabar yra 
nemažiau veiklūs. Svarbiausias 
jų tai kritulių vanduo, kuriuo 
daugelis upių ir dabar maitinasi 
ir todėl nuolatinis žemės pavir
šiaus judėjimas - kitėjimas nuo
latos pastebimas ir dabar. Juk ir 
Nemunas seniau plaukė į slavų- 

prelegento, nors • vokiečių žemes. į Narevą ir \ys- 
nors ir per aukštas 

ledynų j Gardino kalvas (morenas), pra
simušė į lietuviškąjį Baltijos pa
jūrį-

Paskutiniais niveliacijos da
viniais, ir dabar Lietuvos žemės 
paviršius juda: vienur žemėja,

Jūros diena
Įgijusi tradicijos statusą. Treni-j 
tvje lietuviškosios jūros tradici-j 
ja miniatūroje tęsė jūios skau
tai. Dabar, atsikūrę jūros šau
liai, yra ryžtingai užsimoję ne į 
tik prie los tradicijos išlaikymo 
prisidėti, bet ją dar išplėsti.

Šiųmetinėje LŠST Kultūrinės- 
Ideologinės savaitės metu Dai
navoje tad Įvyko pirmoji šau
lių jūros diena tremtyje. Jos me
tu, Dainavos “Baltųjų Rūmų” 
salėje, detroitiškis šaulys, agr. 
Jurgis Baublys, skaitė paskai
tą, vertą platesnio dėmesio. Jo 
tema buvo: “Lietuvos žemės pa
viršius ir Lietuvos vandenų tin
klo atsiradimas ledynmečių ei
goje.” Anot 
dabartinis Lietuvos žemės pa-įlą. O vėliau, 
viržius yra paskutinių 
judėjimo išdava, nūdienių gau
sių gręžinių dėka betgi nustaty
ta, kad ir prieš ledynmeti kai 
kurios upės Lietuvoje turėjo 
yagas beveik tose pačiose, at-

j kitur aukštėja. To pasėkoje pas
tebimas Baltijos jūros dugno 
’kilimas, šio vyksmo išdava, aki 
ties amžių bėgyje, gali būti nei 
ir visos Baltijos jūros išnyki
mas.

Žemės paviršių keičia ir pa
čios upės plaudamos - griauda- 
mos krantus ir keisdamos sax o 
vagas. Taip pat pelkių nusausi
nimas, nauji kanalai ar užtvan
kos ir kiti dirbtini technikos at- 
siekimai gamtoje keičia žemės 
paviršių.

Iliustracijai paskaitininkas 
naudojo jo paties pagamintą 
reljefinį Lietuvos paviršiaus že
mėkų)} - modelį.

Šio kūrinio pavyzdžiu paim
tas “Lietuvos Enciklopedijos” 
išleistas, pulk. J. Andriaus suda
rytas žemėlapis. Modelyje atžy
mėtos visos Lietuvos upės, eže
rai, Baltijos jūra, Kuršių ma
rios, aukštumos, kalnai, slėniai, 
etc. Modelis yra pagamintas iš 
riešuto medžio ir yra kelių metų 
kruopštaus darbo vaisius. M.

Ataraxia režisuoja Dalia Juk
nevičiūtė, vaidina Lucijus Alen- 
skas. Komas Kinka, Dalia Juk

nevičiūtė, Julius Lintakas, Ber
nardas ir Marius Prapuoleniai, 
j Romas Stakauskas.

Lozorių režisuoja Marytė 
jSmilgaitė, vaidina Dalia Jukne- 
jviciūtė, Marytė Smilgaitė, Algis 
Vileišis.

Scenos priežiūra Jūratės Jak- 
štytės. K.

Jasaity t JAV LB Tarybos na- 
riai, praėjusį savaitgalį daly
vavo Tabor vasarvietėje įvy
kusiame, PLB valdybos su
kviestame, spaudos ir radijo
darbuotojų suvažiavime. Su-

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

f--- ------------------------------- —--------- --------—-----

Dr. KAZYS GRINIUS

Astros ir Alfredo Šalčių 
koncertas

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

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už S5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, III.

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

Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 
AUTOMOBILIAI. ŽALDYTUVAL MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIKT U V A 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, ill. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

T vairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytucai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS J

7........ ..... '----- ' • |1 ■■"—G

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. IlgŲ metą patyrimas.

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

čikagiečiai mėgsta pramogine 
muzika, kurios nedaug tegirdi. 
Tokią galima pasidaryti išvada 
iš gausybės žmonų, susirinku- 
siu į Jaunimo Centre sekmadie
nį įvykusį koncertą, kuriame 
žmonės, išpirko visus bilietus, 
stovėjo prie sienų, tarpduriuose, 
salės gale. “Margutį” reikia svei
kinti už šio originalaus koncer
to suorganizavimą.

Abu šalčiai yra gimė 1944 m. 
Kėdainiuose, Lietuvoje. Jie kar
tu su tėvais karui baigiantis 
pasitraukė iš Lietuvos ir visą 
laiką gyveno Vokietijoje. Ten 
jie lankė Vasario 16-tos gimna
ziją. Tėvai ir dabar gyvena ne
toli Oldenburgo.

Trečiasis programos dalyvis 
Reiner West irgi giriasi, kad jo 
seneliai gimtoje Prūsijoje dar 
kalbėję lietuviškai, šiems daini
ninkams akomponavo keturių 
asmenų orkestras, vadovauja
mas Mike Drost.

Koncerto dainos buvo pramo
ginės, lietuviškai, vokiškai ar 
angliškai. Astra ir Alfredas su
žavėjo klausytojus, gavo daug 
daug šiltų aplodismentų ir gė
lių, kurias įteikė G. Antanaitytė 
ir Algis Regis. Paskutinė daina 
“Mes dar pasimatysim” gali dar 
ir išsipildyti, nes kaip progra
mos vedėjas P. Petrulis pastebė
jo, šalčiai gali atvykti į ateinan
čių metų Jaunimo kongresą.

Po koncerto buvo šokiai ir 
svečiai galėjo pasivaišinti. B. P.

ANTANO ŠKĖMOS 
IR KOSTO OSTRAUSKO 

VAIDINIMAI CHICAGOJE

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- j 

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

----------- ------ --------------- -- ,.........
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Laimėjimo simbolis

— Kodėl laimėjimo simbolis 
yra moters stovyla, Viktorija?

— Apsivesk ir žinosi.

NEATSKIRIAMA DALIS

— Antanai, kodėl tu ieškai 
žmonos su turtu?

— Dėl to, kad negaliu gauti 
turto be žmonos.

važiavime paliesta eilė svar
bių klausimų. Suvažiavimo 
dalyviai apgailestavo, kad 
jame nedalyvavo JAV LB cen
tro valdybos ir Tarybos prizidi 
ūmo atstovų, o taip pat ir Ta
rybos nariu ,

— Alvudo Vaikų Teatras 
(dir. akt. Alfas Brinką, pad. 
Aldona Sobieskienė) pradeda 
devintą savo veiklos laikotarpį 
— sezoną: ruošiamasi šeštai 
premjerai. Visi senieji ir nau
jai Įstoti Į šį teatrą norintieji su 
globėjais vaikai, nuo 3 iki 14 
metu, kviečiami atvykti i Al
vudo Vaikų Teatro studiją Ga-

Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE. CHICAGO 

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

Tel. 652-1202

LAKE ZURICH
By owner, 3 bdrm, ranch., alum, si
ding. We’we actually got low taxes 
and we also have a big inground hea
ted swimming pool., basketball court. 
Cen. A/C, Aprilaire humidifier. W/W 
cptg., 1% car att. gar. xv/electronic 

! controlled door. Backyard enclosed 
■ by 6’ redwood fence, redwood & con
crete patio. 2 Baths, paneling in most 
rooms, liv. rm. 25x13, din. rm. 17x10, 
fam. rm. w/firepl. 19x24. Corner lot 
86x120. Many more extras for $43,900. 

438-7124

PIRKITE BE BAIMĖS
3 BUTŲ BIZNIO PATALPA. Tvir

tas namas, aluminum langai, platus 
lotas. Artima vieta Marquette Par
ke. $17,600.

2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS, apie 
$17,000 pajamų metams. Tvarkingai 
prižiūrėtas, saugioj vietoj. Rimtam 
pirkėjui, vertas $47,000.

7 KAMBARIŲ ŠVIESIŲ PLYTŲ MŪ
RAS. Ceramic virtuvė ir vonia. Gazo 
šildymas. Garažas. Blokas nuo Cali
fornia, Marquette Parke. $26,500.

2 BUTŲ 15 M. MŪRAS, 2 po 4%. 
Išbaigtas rūsys. Didelis garažas. 2 
gazo šildymai. Arti musų. $39,600.

4 BUTŲ gražus niūras ir 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
— $42.700.

SKLYPAS 30’ su garažu prie Mar
quette Parko. — $10.500.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18.950.

I T R U M P A i

— Irena ir Leonas Kriauče- 
liūnai šią savaitę išskrenda į 
Europą. Lankydami įvairias 
valstybes, jie žada užmegs ii 
ryšius su ten esančiomis lietu
vių tautinių šokių grupėmis, 
kurios atvvks i ateinančiu me
tu Tautinių šokiu švente. Dr. 
L. Kriauceliūnas yra tos šven
tės rengėjų komiteto pirmi
ninkas.

— Astros ir Alfredo šalčių 
pramoginių dainų koncertas 
Chicagoje puikiai pavyko. Jau
nimo centro salė buvo pilna 
muzikos m ėgė j ų. D vy n uk ai

ĮAstra ir Alfredas yra gimę Kė
dainiuose ir buvę Wehnen 
stovykloje prie Oldenburgo. 
Ten gyvenę lietuviai gerai pa
mena jų tėvus ir mielai pasikal
bėjo su jaunaisiais daininin
kais, linkėdami jiems dar dau
giau iškilti dainų pasaulyje. 
Koncertą suruošė Margutis. Pa
gal sutartį su vokiečių organi
zacijomis Amerikoje jie išbus 
1 mėnesį ir turės apie 10 kon
certu įvairiose vietovėse. C €.

Šį rudenį sueina dešimtmetis 
nuo rašytojo Antano Škėmos 
tragiškos mirties automobilio 
katastrofoje, grįžtant iš Santa
ros-Šviesos stovyklos Tabor 
Parmoję, Sodus, Michigan, kur 
jis režisavo (ir vaidino) Kosto 
Ostrausko vaidinime. Prieš porą 
savaičių Tabor Parmoję buvo 
pastatyta paskutinė Škėmos 
drama Ataraxia ir Ostrausko 
trumpas vaizdelis Lozorius. 
Vaidinimai kartojami Chicagoj 
Menės salėje. Marquette Park, 
penktadieni, spalio mėn. 1 d. 
8:30 vai. vak.

ge Parko pastate (Western ir 
55 gatvių pietvakariniame kam 
pe) šį sekmadienį, rugsėjo 26 
d., pirmą vai. p. p. Vadovaujan 
tis pedagogiškais pagrindais, 
visiems be jokios atrankos 
vaikams bus paskirtos atsakan
čios jų pajėgumui rolės. Atei
kite ir mažai lietuviškai kalbą 
ar visai lietuvių kalbos nemo
kantieji. Teatras yra viena ge
riausių vietų kalbos pamėgi
mui ir išmokimui. Tėveliai, 
įvertinkite teatro svarbą ir at
sakančiai pasielkite. Visus 
lietuvių vaikus kviečia AVT 
vadovybė.

MARQUETTE PARK Valdis Real Estate
Beautiful brick 3 flat, 16 years old. 

Brick 2 car garage.
Custom interiors, many extras.

Priced to sell.
CALL

687-4707 after 6 P. M.

7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

OPEN HOUSE
Sept. 26 to Oct. 3rd

12246 So. Hamlin, Alsip (3 blks E. of 
Crawford). 2 bdrm, bi-level, cptg. 
thruout, 2 car gar., $26’s make offer.

OWNER,
597-4628 after 2 P. M.

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

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

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

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Įren
gimais. Judri vieta.

•o Marquette Parko Lietuvių 
gegužinė - piknikas Įvyks rug
sėjo mėn. 26 dieną, sekmadie
nį, Marijonų soduose, Hinsdale, 
Illinois. Alvudo geras mais
tas, Įdomi programa ir kt. Pel
nas skiriamas lietuvių mokyk
loms remti. Būtinai atvykite! 
Visus Chicagos ir apylinkių lie
tuvius kviečia

LB Apylinkės Valdyba
(Pr).

4 BEDROOM COLONIAL
baths, 2 fam. rooms, — one with 

fireplace, central-air, all built-ins. 
Many extras. Walk to schools, shop

ping, and swimming pool.
BY OWNER 

$48.000. 
CL 9-0941

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

SIUNTINIAI I LI1TUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4££I Awhac, 
Chicago, III. 60632. YeL YA 749S0

■ ■ ■ ___________ ■ — Z

— šakių Klubas kviečia visus 
į Rudeninį pikniką rugsėjo 26 

{dieną Bruzgulienės sode, prie 
Tautinių kapinių. Bus įvairių 
valgių ir gėrimų. Gros Pvamonio 
orkestras. Pradžia tuoj popiet.

(Pr).

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

% ____

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

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

II BUTŲ, mūras, alum. Jangai, ŠH. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.. /

1A6 AUKŠTO 12 metų, mūrinis, ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys, 2 auto garažas. -beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

— Grandies ansamblis sekan 
čių metų sausio mėn. 30 d. sta
to Lietuviškas Vestuves. Muzi
kinę dali paruoš muz. V. Na
kas ir muz. V. Skaistgirys.

— Modestas Jakaitis,, Le
mont. III., yra vietos LB apylin 
kės pirmininkas. Būdamas 
studentu. M. Jakaitis dalyvavo 
lietuvių skautų organizacijoje.

— Antanas Smetona. Cleve
land. Ohio, moko piano klasę 
John Corrall universitete ir 
Fine Arts mokykloje. Willough 
iby priemiestyje, šioje mokyk
loje rugsėjo 25 d. 8:30 vai. vak. 

i bus jo koncertas.

— Lietuvių organizaeijų val
dybų atstovų pasitarimas, di- 

l džiojo Chicagos gaisro šimt- 
Imečio sukakčiai atžymėti prog
ramoje dalyvavimo reikalu. 
Įvyks ši penktadieni, rugsėjo 
24 d., 7:30 vai. Jaunimo cent
re. Dalyvavimui turime gerai 
pasiruošti, todėl visų organi- 
zacjių atstovai prašomi pasita
rime dalyvauti. Minėjimas 
Įvyks Chicagos miesto gatvė
se spalio mėn. 9 d. Pasitarimą 
kviečia ir lietuvių dalyvavimą

Rugsėjis
— bendruomenės mėnuo.

ATLIKIME
TAUTINĘ PAREIGĄ,

ATIDUODAMI
SOLIDARUMO ĮNAŠĄ!

*• Grįšim, grįšim ... nauja 
moterų kvarteto ir duetų įdai
nuota plokštelė gaunama Margi
niuose, Gifts International, pas 
Gradinska ir Brazdžioni bei ki
tus platintojus. Taip pat pas 
leidėjus: “Garsas" Co.. 1229 
Franklin St., Racine, Wis. 53403. 
Kaina — 5.00 dol. (Sk.).

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisomas 
2646 WEST 694h STREET 

T«I.: REfXjbHe 7-1941 
v---------------------------- — —Z

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVtCB 
TaliCMnl auto mofoMl, stabdžiai, 

tvn*-ups Ir t. t 
*B24 Se. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

BY OWNER

HOMEWOOD
DOLPHIN LAKE AREA

Owner being transferred, must sacri
fice this lovely custom built, 3 bed
room, 2 bath, split level. Including 
these many features: carpeted bed
rooms, living room, and family room. 
Large fenced in yard, excellent 
traffic pattern, attached 2 car ga
rage, full basement plus laundry 
and storages area, central air, plenty 
of closets, complete kitchen Mdth 
built in appliances. Close to schools 
and shopping, pools and many rec

reational facilities.
$51,000

By appointment only. 
PHONE 799-2836

TERRA
Br«ng*ayb4«, Laikrodžiai, Devane* 

vlserm progomt.
3237 WEST S3rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

MRS. ROGERS 
advises on affairs of life, love, 

marriage, business etc.
Open daily.

1128 W. Diversey Pkwy. 1st Fl.
Phone 929-5451

— 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, II], 60608 arba skam
binti HA 1-6100. Vakarienė su 
kokteiliu $8.00 asmeniui.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
N*my StitySi lr R»montt»

HEATING CONTRACTOR 
įrengtu naujus lr perstatau senua Ti
ra rūšių namo apįHldymo pečiui Ir 
air-conditioning | naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rlnas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai Ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
♦444 So. WESTERN AVE.

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

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS’


