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KOMUNISTAI DIDINA PUOLIMUS P. VIETNAME
(Tęsinys)

Vakarai reaguoja, pritaria 
Bonos politikai

Nato Brandto politinę kryptį 
pirmą kartą įvertino 1970 m. 
gruodžio mėn. Nato ministerial 
savo komunikate pabrėžė norą 
mažinti įtampą Europoje, siek
ti joje pastovios taikos. Dėl to 
Nato teigiamai vertino ir Bonos 
sutartį su Maskva. Vis dėlto, bu
vo nurodyta į reikalą nemažin
ti Nato gynybinio pajėgumo.

Prez. Nixonas savo žodyje 
Kongrese, 1971 vasario 25 d. pri
pažino, kad vokiečių ryšiai su 
Pytais “nešvengiamai veikia vi
sų Europos valstybių interesus, 
be to, ir JAV santykius su So
vietų Sąjunga”. Aplamai, Va
karai Brandto “Ostpolitik” ver
tina atsargiai, su rezervais, svar
biausia, stebėdami, kad toji po
litika nepažeistų Vakarų Sąjun
gos, atseit, Nato.

“Ostpolitik” pavojai ir jų ne 
vienas

W. Brandt teigia, kad jo “at
lydžio politika” nėra silpnumo, 
priešingai —ji pasitikėjimo, po
litinės laisvės ženklas. Tuo tar
pu gen. Lemnitzer nurodo, kad 
toji politika nedavusi konkrečių 
vaisių, priešingai, Brandt galįs 
Vak. Vokietiją įstumti į akli- 
gatvį, iš kurio ji nebegalės iš
trūkti. '

Iš tikrųjų, toji “Ostpolitik” 
galinti virsti įrankiu^ kuriuo pa
sinaudodama Sovietų Sąjunga 
galinti siekti savo tikslų. Pagal 
Anthony Hartley (“Foreign Af
fairs”, 1971, sausis) rusų tiks
lai esą trejopi: JAV-bes išstum
ti iš Europos, pasiekti status quo 
(dabartinės padėties) Europoje 
pripažinimo ir sutrukdyti Euro
pos apjungimą. Teigiamai ver
tindama Brandto “Ostpolitik”, 
Sovietų Sąjunga tikisi pasiekti 
Vak. Vokietijos išjungimo iš 
Nato sąrangos ir, tai, savo ruož
tu, vestų prie šios organizacijos 
solidarumo silpninimo.

Sovietų akimis, “Ostpolitik”, 
Maskvos-Bonos 1970 m. sutar
tis ir Europos saugumo konfe
rencijos sukvietimas tai beveik 
teisėtas kelias pripažinti pasto
vią sovietų įtakos sferą.

Išvados

Gen. Lemnitzerio nuomone, 
pirmoji išvada — Nato privalo 
ir toliau būti stipria pajėga. Prie
šingu atveju, Nato solidarumas 
silpnės ir čia esama pavojaus, 
nes “Ostpolitik” galėtų prives
ti prie tokios padėties. Be to, 
toji politika galėtų kelti vokiečių 
militarizmo baimę. Ji gali skal
dyti ir sąjungininkus, ypač, jei 
siekiant atlydžio su Rytais, tai 
būtų vykdoma Vakarų įsiparei
gojimų kaina. Svarbiausia, vo
kiečių nepuolimo sutartys su Ry
tais galės kelti klausimą: ar Na
to reikalinga Vak. Vokietijai, 
kai jai “negrėstų jokia agresi
ja?”

“Ostpolitik” galėtų virsti
. pavojingu žaidimu

Siekimai mažinti įtampą, ge
rinti santykius su komunistais 
gali stambiai pažeisti Nato soli
darumą ir Vak. Vokietiją atskir
ti nuo jos Vakarų sąjungininkų. 
Tai, savo ruožtu, galėtų turėti 
sunkių padarinių — abi Vokieti
jos galėtų būti apjungtos tokio
mis sąlygomis, kurios labiau pa
lankios sovietams, bet ne — Va
karams. (E)

1$ VISO PASAULIO

EDWARDS, Ill. — Netoli Te
orijos, III., nukrito nedidelis lėk
tuvas su 4 asmenimis, kurie vi
si žuvo. Aerodrome buvo gau
tas piloto radijo pranešimas, kad 
lėktuvas sunaudojo visą gazoliną 
ir nebegali pasiekti aerodromo.

DETROITAS. — Federalinis 
teismas Detroite pirmadienį pra
dės gyventojų ir jų grupių ap
klausinėjimus, kaip užbaigti 
mieste segregaciją. Teismas pri
pažino, kad Detroito mokyklos 
nėra integruotos ir tuo laužomi 
valstybės įstatymai.

MASKVA. — Korespondentai 
pastebėjo, kad Indijos premjerę 
Gandhi Maskvos aerodrome pa
sitiko Kosyginas, Mazurovas, vi
cepremjeras, ir gynybos minis- 
teris maršalas Greško. Pastaro
jo buvimas valdžios delegacijoje 
leidžia spėlioti, kad premjerė 
kalbės Maskvoje ir apie kari
nę sovietų paramą Indijai.

'EINDHOVEN. — Olandijoje 
kilo gaisras viešbutyje. Trys as
menys žuvo, dar 25 yra dingę 
griuvėsiuose.

EUGENE. — Oregane buvęs 
senatorius Wayne Morse pa
skelbė, kad jis ateinančiais me
tais vėl kandidatuos į senatą, ku
riame jis išbuvo keturias kaden
cijas nuo 1944 m. Pradžioje jis 
buvo respublikonu, vėliau nepri
klausomu ir pagaliau demokra
tu, kuris nerėmė demokratų vy
riausybės su prezidentu Johnso- 
nu.

ČIKAGA. — Sen. Percy kri
tikavo vyriausybę už ginklų siun
timą Pakistanui, kuris yra val
domas karinės diktatūros ir žu
do savo piliečius.

Du rusai už 
kiekvieną žydą

JERUZALĖ. — Amerikoje pa
garsėjęs žydų rabinas Kahane, 
Žydų Gynybos lygos steigėjas 
ir vadas, pareiškė Jeruzalėje, kad 
už kiekvieną Sovietų Sąjungoje 
nužudytą žydą, jo lygos nariai 
nužudys du sovietų diplomatus 
bet kurioje pasaulio vietoje.

Rabinas kalbėjo apie sovietų 
kalėjime laikomą Silvą Zalman- 
son, kuri gavo 10 metų kalėjimo 
už bandymą pagrobti lėktuvą Le
ningrade. Ji kalėjime gavusi 
skilvio žaizdas ir džiovą. Jei ji 
kalėjime mirtų, sovietų diploma
tai būtų gynybos lygos taikiniai. 
“Du rusai už kiekvieną žydą” 
yra senas lygos obalsis.

Mirus Vermont© senatoriui Winston 
Prouty, gubernatorius paskyrė nauja 
san. Robert Stafford, respublikoną.

Tautinė Kinija, dar vadinama Taiwanu ar Formoza, pergyvena sun
kias dienas. Ji greičiausiai bus išmesta iš Jungtiniu Tautu organi
zacijos, kurioje ji yra nuo pat jos įsteigimo dienos. Nemažas skai
čius JT nariy nori priimti Į JT komunistinę Kiniją; Nuotraukoje 
matomas Tautinės Kinijos prezidentas Chiang Kai Šhekas su adju

tantais.
V

SKUBUS POLITBIUR0 SUSIRINKIMAS 
MASKVOS VNUKOVO AERODROME

MASKVA. — Iš Maskvos pranešama, kad Brežnevas, tik su
grįžęs iš savo kelionės i Jugoslaviją, Vengriją ir Bulgariją, aero
drome buvo sutiktas viso politbiuro. Vnukovo aerodrome visi 
Kremliaus vadai užsidarė Į atskirą kambarį ir ten apie 30 min. 
posėdžiavo, šitokia procedūra laikoma labai savotiška ir spėlioja
ma, kad politbiuras svarstė labai skubius ir svarbius klausimus. 
Manoma, kad pasitarimas lietė aukšto KGB pareigūno, šnipų Bri
tanijoje vado, pabėgimą ir paslapčių atidengimą. Brežnevas tuo 
metu, kai Britanija pareikalavo, kad 105 sovietų pareigūnai išva
žiuotų iš Britanijos, buvo jau išvykęs į Jugoslaviją ir nebegalėjo 
pasitarti su Kremliuje likusiais. Sovietų valdžiai reikėjo kuo 
greičiausiai pasiųsti instrukcijas užsienio reikalų ministeriui Gro- 
mykai į New Yorką, kur jis turėjo susitikti su britų užsienio 
reikalų ministeriu.

Maskvos vadai pirmadienį bu
vo tiek užsiėmę, kad jie atšau
kė Indijos premjerės Gandhi gar
bei ruoštus pietus. New Yorke 
buvo atšaukti JT sekretoriaus 
U Thanto pietūs keturių didžių
jų valstybių ministeriams. Ma
noma, kad nebūtų patogu už to 
paties stalo susodinti sovietų ir 
britų ministerius. Britanija įsa
kė sovietų diplomatams išvykti 
iki spalio 8 d. Iki šiol dar neiš
vyko nei vienas.

Nors Kremliaus vadams labai 
nemalonus britų vyriausybės iš
aiškintas šnipų reikalas, tačiau 
gresia pavojus, kad po KGB ge
nerolo pabėgimo bus išaiškinti 
ir kiti vakarų Europoje veikią 
sovietų šnipų lizdai. Prancūzų, 
belgų, vokiečių ir amerikiečių 
žvalgybos valdininkai Londone 
studijuoja KGB generolo paliktą 
medžiagą ir palygina ją su savo 
turimomis žiniomis apie komu
nistų šnipinėjimą Vakaruose. 
Dar daug paslapčių gali paaiš
kėti.

Prancūzijoje yra 350 sovietų 
diplomatai ir kiti pareigūnai. 
Prancūzų žvalgybos viršininkas 
pareiškė viešai, kad komunisti
nių valstybių ambasadose apie 
50% tarnautojų užsiima šnipi
nėjimu. Sovietų ir satelitinių 
valstybių šnipų yra tūkstančiai.

Panašiai ne kartą yra pasakęs 
ir Amerikos FBI direktorius 
Hooveris.

Amerikoje yra 630 sovietų tar
nautojų. Iš to skaičiaus 364 dir
ba prie Jungt. Tautų. Rusų am
basadoje Washingtone yra 202, 
Jungtinių Tautų sekretoriate dir
ba 187, sovietų misijoje prie JT 
dar 158, Amtorge — 16, Intu- 
riste — 7, Tasso korespondentų 
New Yorke ir Washingtone yra 
21, kitų korespondentų — 11, 
Aerofloto agentūroje — 11, Uk
rainos ir Baltgudijos atstovybės 
Jungtinėse Tautose turi 19 tar
nautojų.

Daugiau pasisako 
už Kinijos priėmimą

NEW YORKAS. — Jungtinė
se Tautose vis daugiau valsty
bių debatuose pasisako už komu
nistinės Kinijos priėmimą į tą 
organizaciją. Brazilijos užsienio 
reikalų ministeris Mario Gibson 
Barbosa pareiškė, kad Pekinas 
nėra nauja žvaigždė, atrasta pa
saulio galybių žvaigždyne. Ta 
žvaigždė švietusi jau seniai, ta
čiau tik dabar viena, galybė nu
tarė pripažinti, kad egzistuoja 
ir kita.

I ;
VĖLIAUSIOS ŽINIOS

+ Sovietų užsienio reikalų mi
nisteris Gromyko Jungtinėse 
Tautose pasakė kalbą, kurioje 
pripažino, kad santykiai tarp 
Sov. Sąjungos ir Amerikos pa
gerėję. Jis siūlė steigti pastovią 
nusiginklavimo konferenciją, ku
ri susitiktų kas treji metai ir 
būtų išjungta iš Jungtinių Tau
tų organizacijos.

< Meksikoje politiniai tero
ristai pagrobė Meksikos aero
dromų viršininką ir reikalauja 
už jo paleidimą 250,000 dol.

Trijų premjerų pasitarimai 
dėl šiaurės Airijos pasibaigė. 
Komunikate sakoma, kad įtaria
mųjų internavimas bus sustab
dytas. Numatyta visa eilė eko
nominių ir socialinių reformų, 
kurios prasidės, kai š. Airijoje 
baigsis smurtas.

> Bolivijos valdžia paskelbė, 
kad ji vėl priima Taikos korpu
so narius, kuriuos buvo išvariusi 
buvusioji Bolivijos valdžia.

+ Pietų Vietname vėl suma
žintas amerikiečiu kareiviu skai
čius ir dabar siekia 213,900 vy
rų. Senatorius Scott pareiškė se
nate, jog prezidentas lapkričio 
15 d. numato paskelbti naują 
kareivių išvežimo planą.

■+ Austrijos spauda labai iš
gyrė po koncerto Čikagos Simfo
ninį orkestrą, kuris esąs šiuo 
metu geriausias visoje Ameri
koje.

+ Izraelio pre jerė Goldą Meir 
pareiškė, jog Amerika pati ken
kia taikai Viduriniuose Rytuose 
nepristatydama Izraeliui prašo
mų lėktuvų. Egiptas šitokį Ame
rikos elgesį laiko pagrindu ne
nusileisti derybose dėl taikos.

HAYWARD. — Apie 110 
Amerikos mokytojų buvo nu
samdyti Australijos švietimo įs
taigų dirbti mokyklose, kurioms 
prailginus privalomo mokslo me
tus iki 16, ėmė stigti mokytojų. 
Australija net užmoka mokyto
jams už kelionę.

Pikti debatai
Jungtinėse Tautose
NEW YORKAS. — Jungtinių 

Tautų generalinės asamblėjos 
debatai naujos sesijos proga pa
prastai būdavo ramūs ir iškil
mingi, valstybių ministeriams 
kalbant apie savo vyriausybių 
plačius tikslus, šioje sesijoje pa
čią pirmą debatų dieną Indijos 
užsienio reikalų ministeris Singh 
puolė Pakistaną, kuris savo ry
tinėje provincijoje pradėjęs te
roro veiklą.

Pakistano ministeris Agha 
Shahi iš vietos ėmė šaukti ir kel
ti tvarkos klausimus, reikalau
damas, kad asamblėjos pirminin
kas neleistų indui kalbėti apie 
Pakistano vidaus reikalus. Pir
mininkas tačiau indo nesustabdė 
ir šis pakartojo kaltinimą, kad 
Pakistano elgesys su bengalais 
laužo Jungtinių Tautų chartą.

Po indo kalbos pakistanietis 
apkaltino Indiją bengalų kursty
mu ir siekimu suskaldyti Pa
kistano valstybę.

Brazilija anksčiau balsuodavo 
kartu su Amerika prieš Kinijos 
įsileidimą, tačiau kaip ji šį kartą 
balsuos, ministeris nepasakė. 
Irano ir Kamerūno ministerial 
pareiškė, kad jie balsuos už Ki
nijos priėmimą. Pernai abi vals
tybės nuo balsavimo susilaikė.

DIDELI SAIGONO NUOSTOLIAI
SAIGONAS. — Komunistų jėgos jau keturios dienos puola 

Vietnamo - Kambodijos pasienyje. Puolimas vyksta iš Pietų Viet
namo pusės, matyt, norima Saigono kariuomenę Kambodijoje at
kirsti ir sunaikinti. Antradienį kovose žuvo abiejų pusių 400 
kareivių. Didelę paramą vietnamiečiams teikia Amerikos aviacija. 
Didieji bombonešiai B-52 bombarduoja rytinės Kambodijos sritis, 
norėdami sustabdyti komunistų tiekimą. Korespondentai praneša 
apie nemažus Saigono kariuomenės nuostolius. Komunistai nu
mušė ir du JAV lėktuvus.

Atsisveikinimas 
su velioniu konsulu
Atsisveikinimas su velioniu 

Generaliniu Konsulu Dr. Pet
ru Daužvardžiu įvyks šiandien 
(rugsėjo 29 d.) 8 vai. vak. Mar
quette Parko lietuvių parapijos 
bažnyčioje.

Organizacijų atstovai norį su 
velioniu atsisveikinti, savo atsi
sveikinimą raštu įteikia progra
mos pravedėjui Mečiui Mackevi
čiui, Lietuvių teisininkų drau
gijos pirmininkui.

Vakar apie Lietuvos konsulo 
mirtį ilgą straipsnį įsidėjo Chi
cago Daily News. Straipsnis pa
vadintas : “Daužvardis, fighter 
for Lithuania, dies”. Jame Jon 
Foreman iškelia nenuilstamą dr. 
Daužvardžio veiklą už savo tau
tiečius Amerikoje ir prieš rusij 
okupaciją Lietuvoje. Nurodoma, 
kad generalinis Lietuvos konsu
latas iš Čikagos veikė ir apėmė 
31 valstiją.

Jon Foremano straipsnyje pa
kartojami keli dr. Daužvardžio 
pareiškimai Vasario 16 ir Bir
želio 13 progomis. Ponia Jose
phine Dažvardienė pareiškusi 
laikraščio bendradarbiui, kad 
konsulas visada tikėjo Lietuvos 
ateitimi.

Velionis konsulas paliko žmo
ną, sūnų Petrą ir 10 anūkų. Ant
ras jo sūnus neseniai žuvo lėk
tuvo nelaimėje.

Dr. Petras Daužvardis vakar 
buvo pašarvotas Evanso laidotu
vių koplyčioje, 6845 So. Western, 
o šiandien kūnas perkeliamas į 
Marquette parko bažnyčią 6812 
S. Washtenaw, kur lankymas 
prasidės 4 vai. po pietų iki 10 
vai. vak. Ketvirtadienį toje pat 
bažnyčioje 11 vai. ryto bus pa
maldos. f 

Beprotnamy laiko 
turkmėnų poetę

MASKVA. — Užsienio kores
pondentai Maskvoje patyrė iši 
vienos Turkmėnijos respublikos 
gyventojos, kad jos duktė, žino
ma Turkmėnijos poetė Anasol- 
tana Kekilova buvo uždaryta į 
bepročių ligoninę, nes ji drįso 
pasiųsti komunistų partijos cen
tro komitetui 56 puslapių skun
dą su fotografijomis. Tame 
skunde jį nurodė turkmėnų tau
tos išnaudojimą, partijos parei
gūnų prasižengimus, tikinčiųjų 
musulmonų persekiojimą. Cent
ro komitetas nereagavo į poetės 
skundą ir netrukus po to prasi
dėjo jos persekiojimas. Ji bu
vo išmesta iš darbo, spaustu
vėms buvo uždrausta spausdinti 
jos raštus.

Tada Kekilova viešai atsisakė 
savo sovietų pilietybės ir parei
kalavo leidimo emigruoti. Vieną 
dieną atvažiavo j jos gatvę Ke- 
shi priemiestyje, prie Askaba- 
do, greitosios pagalbos mašina 
ir trys vyrai poetę nugabeno į li
goninę. Dabar poetės motina

Artėjant P. Vietnamo rinki
mams, komunistai sustiprino 
puolimus visame krašte. Priešas 
susprogdino traukinį 240 mylių 
į šiauręs rytus nuo Saigono. Mi
nosvaidžiais apšaudytos kelios 
amerikiečių ir 11 vietnamiečių 
kariuomenės stovyklų.

Agitacija prieš prezidentą 
Thieu vyksta keliuose miestuo
se. Studentai ir veteranai Da 
Nange, Saigone ir kitur kovoja 
gatvėse su policijos jėgoms, degi
na rinkimų plakatus ir Thieu 
portretus.

Japonų Hirohito 
atvyko i Daniją

KOPENHAGA. — Japonijos 
imperatorius Hirohito atvyko į 
Daniją, kur jį aerodrome pasiti
ko karalius Frederikas ir kara
lienė Ingrida. Iš Danijos im
peratorius skris į Belgiją, o vė
liau lankys Prancūziją, Britani
ją, Šveicariją ir Vakarų Vokieti
ją. Atgal į Tokijo jis išvyks spa
lio 13 d.

. Imperatorius Hirohito Euro
poje lankėsi prieš 50 metų, kai 
jis turėjo 20 metų ir buvo prin
cas, sosto įpėdinis. Tada jis at
vyko dideliu karo laivu. Nuo 
1921 metų, kada jis lankė Eu
ropą, ši gerokai pasikeitė.

Svarbios derybos 
dėl Š. Airijos

LONDONAS. — Britanijos, 
Airijos ir šiaurinės Airijos prem
jerai pradėjo pasitarimus bri
tų premjero valstybiniame ūky
je. Derybos vyksta slaptai, kiek
vienas premjeras teturi po vieną 
asistentą, spaudai nieko nepra
nešama apie derybų eigą.

šis pasitarimas pats savaime 
yra kompromisas, nes Airijos 
valdžia nepripažįsta šiaurinės 
Airijos vyriausybės ir jos prem
jero. Britanija visą laiką kar
tojo, kad š. Airijos reikalai vi
siškai neliečia Airijos respubli
kos ar jos valdžios. Nežiūrint į 
praeities pareiškimus, visi trys 
bando rasti išeitį iš susidariu
sios padėties. Per paskutines 7 
savaites, kada britų valdžia įsa
kė suiminėti įtariamus airius, š. 
Airijoj žuvo 17 britų kareivių, 
36 civiliai ir 1 policininkas. Pir
madienį vėl buvo sužeisti keturi 
kareiviai ir vienas civilis.

UPPSALA. — Vakar sovietai 
išsprogdino stiprią branduolinę 
bombą, praneša švedų seismo
loginis institas. Sprogimas įvy
ko po žeme Novaja Zemlia sa
loje.

PIERRE. — Episkopalų baž
nyčios sinodas Pietų Dakotoje 
pirmą kartą bažnyčios istorijoje 
išrinko vyskupą indėną.

lanko partijos ir valdžios įstai
gas Maskvoje, prašydama pa
leisti dukterį, kuri esanti visiš
kai normali. Daug savo kūrinių 
poetė Kekilova skyrusi partijos 
garbei, tėvynei ir liaudžiai.



Į akademikiu suvažiavimą

w

vadovy-viu stovykloje

Į rius kasmet parduoda įvairių I tačiau nei vieno daikto pats ne- 
reikmenų už 40' milijonų dolerių, j gamina. Prekių sąraše yra apie

LOJĘ RAKO STOVYKLAVIETĖJE
leonorą šalčiūnienę, joms beruošiančią uždavinį.

Gintaro Plačo nuotr.

LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

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

NR. 34 (338)

AkademikiŲ Skaučiy Draugovės 
Centro Vaidybos Pirmininkė

MIELOS SESĖS,
Artėjant Akademikiu Skaučių Draugovės Suvažiavimui, no

rėtume su Jumis pasidalinti savo rūpesčių ir siekių keliomis min
timis, kad visos galėtume rinktis į jį bendrų nuotaikų vedamos.

Ne vien tik eiliniai šios dienos 
reikalai turėtų atsispindėti mūsų 
trumpame Suvažiavime, bet taip 
pat ir šviesus, ryžtingas žvilgs
nis į rytojų. Netrukus, 1974 me
tais, švęsime 50 metų ASD, o 
kartu ir Akademinio Sąjūdžio 
gyvavimo sukaktį. Norėtųsi, kad 
šis gražus Jubiliejus būtų pras
mingas ir pagrįstas ne vien tik 
išoriniu paminėjimu. Norėtųsi, 
kad visų vienetų gyva skautiška 
veikla būtų tikrasis įrodymas 
tęstinumo idėjų, įžiebtų laisva
me tėvų krašte.

Kreipiamės į visas ASD na
res: filisteres, daugeliu atveju 
iš tolo sekančias Draugovės vei
klą, į tikrąsias nares — gyvąjį 
šiandien elementą ii' į kandida
tes, besiruošiančias nuoširdžiai 
įsijungti i mūsų eiles.

Kreipiamės į visas, nes ti
kime, kad tik tada, kai visos 
jausimės esančios ASD na
rės, kai žinosime, kad su 
gautu akademiniu laipsniu 
mūsų pareiga Draugovei ne
sibaigia, o tik keičiasi sa_ 
vo forma, kada žinosime, 
kad skautė visada pasilieka 
sesė kitai skautei—mes bū
sime ištikimos savo duotam 

pasižadėjimuL

Mes esame reikalingos vienos 
kitų' Draugovės veikla nėra plat
forma atskirų kartų, mokyklos 
laidų ar asmenų pasirodymui. 
Tai'yra tąsa skautiškojo darbo 
— pagrįsto šūkiu Dievui, Tėvy- 

siekiant kartunei ir Artimui 
asmenybės ugdymo, išryškinimo. 
Naujųjų narių jaunatviškas ti
kėjimas,. entuziazmas ir vyres
niųjų patirtis bei tolerantiškas 
objektyvumas turėtų jungtis į 
nenutrūkstančią darnios ir pro
duktyvios veiklos pynę.

Turime pažinti viena kitą, 
turime mokėti džiaugtis vie
na kitos laimėjimais, turi
me būti pasirengusios pa
dėti viena kitai. Nesvarbu, 
kuriuo vardu bus pavadin-

UŽDAVINYS JAUN

Sesės Kelmelytė ir Kotovaitė stebi s

; Toronto ir Chicagos, bet buvo 
net ir iš Los Angeles.

i Ąžuolo mokykloje dalyvavo
! 13 kursantu ir 4 vadovai, Gin-
1 C 7

taro mokykloje — 13 kursančių 
ir 5 vadovės.

“Ąžuolo” ir “Gintaro” mokyklų 
dalyviai dabar rašo baigiamuo

sius darbus.

Stovykloje ypatingai pa
brėžta skilčių sistema. Skil

tys viską darė kartu.

Ąžuoliečių buvo 2 skiltys, Va-
Ąžuolo ir Gintaro mokyklų ir nagaį jr Vilkai, o gintariečių 3 

jaunesniųjų vadovų stovyklos skiltys, Sąmoningos samanėlės, 
įvyko rugpjūčio 7-15 Rako sto- Gyvatės ir Laimės juostos.
vyklavietėj, Custer, Michigan. Į Virimas, išskyrus pietus, bu-

Vyriausiu stovyklos viršinin
ku buvo v. s. A. Karaliūnas, gi 
jauniesiems vadovam — v. s. 
V. Namikas, jaun. vadovėm — 
ps. Eleonora šalčiūnienė. Ąžuo
lo mokyklą vedė v. s. Česlovas 
Kiliulis ir 'Gintaro mokyklą —' 
ps. Laima Kiliulienė.

Šioje stovykloje buvo suskri
dę sesės ir broliai daugiausiai iš

AMERIKIEČIAI SKAUTAI 
PARDUODA PREKIŲ Už 10 M.

Mūsų didžiųjų kaimynų, Boy 
Scouts of America, tiekimo sky-

tas mūsų vienetas ir kuria
me pasaulio krašte jis bus, 

.. skautė pasilieka skautė — 
mano sesė!

vo atliekama skiltimis. Visos 
skiltys savarankiškai stovykla
vo. Pareigos skiltys keitėsi kas 
dieną. Paskiltininkis tapdavo 
skiltininku, gi skiltininkas lėkš
čių plovėjų, 

t
i Kiekvienoje stovykloje buvo 
budinti skiltis. Ąžuoliečiai bu
dinčios skilties valdžios ženklu 
pasirinko ragą, kurį pūsdavo 
skiltininkas, o gintrietės naudo
jo varpelį sesėms sušaukti.

Kiekvienas dalyvis vedė užra
šus^ kurie buvo tikrinami du kar
atus. Stovyklautojai nešiojo skau
tiškas (be vyresniškumo ar pa
tyrimų ženklų) uniformas su 
pilkais kaklaraiščiais, kurie yra 
priimti Brolijoje ir Seserijoje 
kaip oficialūs šių mokyklų ka
klaraiščiai.

Susirinkusios visos kartu, ga
lėsime lengviau pramatyti atei
ties planus, galėsime lengviau 
nugalėti pasitaikančias kliūtis, 
galėsime drąsiau sutikti rytojų 
ii' pilnai įvertinti esančią dieną.
Didžiausi laimėjimai visada bu-l Stovykloje buvo išleistas laik- 
vo. pagrįsti tikėjimu ir ryžtu, raštelis — “Sumestinis”, kurį re- 
tad nebijokime pradėti kukliai Pagavo s. D. Eidukienė.
— dalyvaukime Suvažiavime vi- Į Tarp skilčių pravestas konkur- 
sos į .sas. Jį laimėjo Vanagai ir Są-

Norėtume atkreipti dėmesį, moningos samanėlės.
kad kartu vykstąs Atlanto Ra
jono ASS Suvažiavimas — Me
tinės šventės Minėjimas sudarys 
mums papildomą progą susipa
žinti ir pabendrauti su Atlanto 
Rajono akademikais!

Tad laukiame visų!
A d Meliorem!

s. Stefa Gedgaudienė, 
Pirmininkė

šalia įvairių skilties įrengi
mų, kiekvienas skautas ga
vo ir asmeniškus uždavi
nius, pav, padaryti medinį 
plaktuką, žiedą ir pan. Iš 
Iš didesnių pionierijos dar
bų — Ąžuolo mokyklos bro* 
liai pastatė didžiuli dvigubą 
bokštą su palapine viršuje.
Įdomiausia, kad 'bokštas bu-

y., jis buvo statomas ir naktį, 
prie 4 laužų šviesos). Prie van
dens pastatyta (per stiprų lietų) 
gelbėjimosi ratas ir plaustas su 
irklais. t

Iš bendrų programinių daly
kų buvo ‘‘Rodom ir darom”, kur 
buvo rodoma patyrimų dalykai 
ir buvo galimybės juos išbandy
ti.

Penktadieni abi stovyklos tu
rėjo žygį su uždaviniais — Ąžuo
lo m. — 15 mylių. Gintaro m. — 
10 mylių, žygiai neapsiėjo be 
nuotykių, — brolius pavijo stip
rus lietus grįžtant, jie sugrįžo 
šlapi iki paskutinės siūlės.
. šeštadienį baigmei buvo su
ruošta iškilminga vakarienė su 
svečiais.

Visą maistą, pagamintą ant 
skilčių laužų, atnešė visos 
skiltys iš savo virtuvių.

Čia buvo smaguriaujama ir 
kepta jautiena ir viščiukais, šal- 
tibarščiais, balandėliais, keptais 
obuoliais 'ir kitokiomis gudry
bėmis. Nuotaika buvo puiki, 
maistas skanus.

Stovykla greit prabėgo, dabar 
belieka jos tolimesnė paskirtis 
— atlikti Ąžuolo ir Gintaro mo
kyklų rašto darbus, kuriuos be 
abejo broliai ir sesės ilgai ne
laukdami atliks ir galės savo 
uniformą papuošti Ąžuolo ir 
Gintaro mokyklų ženklais, kurie 
kiekvienam parodys, kad skau- 
taudamas veltui laiko neleido, o

S- \
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iškilmingai pradeda Chicagos Algimanto laivo jūrų jauniai.

l

KVARTETAS, KURIS DAINUOJA LIETUVIŠKAI, 
ANGLIŠKAI IR PRANCŪZIŠKAI

Londone, Ontario provincijoje (Kanadoje), šiemet 
susidaręs ir jau spėjęs pagarsėti studenčių skaučių 
kvartetas "Rasa" dalyvaus spalio 9—10 ASD suva
žiavime Shrewsbury, Mass. Iš kairės: Irena Ja- 
kubaitytė, Remigija Buskyte, L S use Petrašiūnaitė; 

prieky — Vida Petrašiūnaitė,

vo pradėtas statyti vieną rytą 
ir baigtas statyti kitą rytą (t.

pasiekė bene didžiausio skauto 
gyvenime patyrimo. C. K.

KĄ
AKADEMIKlS
SVARSTYS

Akademikiu Skaučių Draugo
vės Suvažiavimas ir Atlanto ra
jono ASS metinė šventė įvyks
ta spalio 9-10 Maironio salėje, 
52 So. Quinsingamond Ave., 
Shrewsbury, Mass., šia darbų 
tval'ka:

šeštadienis, spalio 9 d.

9:00—10:45 — Dalyvių regis
tracija.

11:00—12:30 *— Suvažiavimo 
atidarymas: ASD Worcester Sk. 
Pirmininkės ir ASD CV Pirmi
ninkės žodžiai. Darbo posėdis: 
Suvažiavimo prezidiumo suda
rymas, Darbotvarkės priėmimas, 
Komisijų sudarymas, ASD CV 
pranešimas ir Diskusijos dėl pra
nešimo.

12:30—1:30 — pietūs.
1:—3:30 — Darbo posėdis: 

Komisijų pranešimai, Kegulia-

mino pakeitimo svarstymas, Na
rės mokesčio klausimas ir Klau
simai ir sumanymai.

4:000—6:00 — Iškilminga su
eiga — ASS Metinės šventės Mi
nėjimas: f ii. dr. I. Užgirienės 
paskaita “Žmogaus vystymasis 
ii' aplinkos kaita”. Naujųjų na
rių pasižadėjimai.

6:30 Vakarienė ir vakaronė. 
Programoje skaučių kvartetas 
“Rasa” iš London, Ont.

Sekmadienis, spalio 10 d.

9:00 — šv. Mišios.
10:00—1:00 — Darbo posė

dis: ASD Skyrių pranešimai ir 
pasisakymai, Vienetų veikios iš
vystymas vietovėse, fil. dr. I. 
Užgirienės temos tąsa — dis
kusijos.

1:00—2:00 — Pietūs.
2:00 -3:00 — fil. R. Molienės 

paskaita “ASD Programa ir mo
terų teisės: Auklėjimas lygy
bės ar antraeilėm pozicijom ?”

3:00 — Suvažiavimo uždary
mas.

6,000 uniformų, ženklų, knygų, 
palapinių ir kt. Ši apyvarta nėra 
maža ir ji neša pajamas, kurios 
yra antros dydžiu po narių re
gistracijos mokesčių.

Tiekimo skyriuje ir jo trijo
se sankrovose (No. Brunswick, 
N. J., Melrose Park, 111., ir San 
Francisco, Cal.) dirba 65 preky
bininkai, menininkai, sąskaiti
ninkai ir apie 300 raštininkų, se
kretorių ir sandėlio darbininkų. 
Prekės parduodamos skautams . 
per 3000 “krautuvių”, kurios yra 
priglaustos kaip didžiųjų univer
salinių parduoutvių skyriai arba 
užima vieną — dvi lentynas nuo
šalių miestelių krautuvėlėse.

MERGAITĖS PRIIMAMOS 
PAS BERNIUKAS

Amerikiečių skautai ir skautės 
visuomet dirbo griežtai atsisky
rę. Po kelių metų neoficialių 
bandymų, BSA pradėjo priimti 
moteris, leisdami joms būti bal- 
suotojančiais nariais vilkiukų 
draugovių komitetuose, bet ne 
jų pirmininkais, ir priimdami 15 
-20 metų mergaites į vyresnių 
skautų (explorer) vienetus. Šiuo
se mergaitės gali būti renkamos 
net ir vieneto pirmininku. .

Lietuvių skautai moterų tei
sių klausimą ir bendradarbiavi
mą išsprendė, įkūrus Akademinį 
Skautų Sąjūdį. Moterų teisės 
pirmauti klausimas niekad ne
turėjo būti svarstomas. Skautų 
vyčių ir vyresnių skaučių ben
dravimas lietuvių tarpe seniai 
praktikuojamas net su pastebė
jimu, kad stiprūs vyresnių skau
čių vienetai dažnai skatina skau
tų vyčių, plėtotę. Dabar ir ame
rikiečiai pradeda žengti lietuvių . 
išbandytu keliu ir kreipia daug 
dėmesio į vyresniųjų skautavi- 
mo tąsą.

“NAU JIENOS* KIEKY1ENODARBO ŽMOGAUS DRAUGAS' • IR BIČIULI S

Aunt Sarah,
I love you. -

Remember my 10th birthday, when 
you gave me that funny piece of green 
paper and everybody made such a 
fess over it. (Except me.) Frankly, it 
was a pretty disappointing present 
fcc a kid. I couldn’t eat it, couldn’t 
play with it, couldn’t wear it—and 
Mom took it away from me practi
cally the minute I got it.

And every birthday after that (and 
Christmas, too), you gave me an
other one of those Bonds, you called 
them. I thought you were pretty 
goooey.

At least, I never had to guess what 
I was going to get from good old reli
able Aunt Sarah.

And what I got was good old reli
able LLS. Savings Bonds.

What I didn’t realize then was that 
you gave me a gift of security for the 
future. Thanks to you and those 
Bonds, I had extra funds for college. 
And they helped when I bought my 
first new car.

Next week, I’m giving my nephew, 
Harry, his first U.S. Savings Bond. 
I know the kid is gonna think I’m 
some kind of nut. But, someday.. .

Bonrix are safe. If Jost, sfolcft, or destroyed, 
Wt replace them. When needed, they cm he 
exshed yo»rr bank. Tax may be deferred 
until irJenption. And always nCTesnhex, 
Bonds ax a proud to aaa^

—

; Thke stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity wrf yy far Afc ■ i m _
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A. VILAINIS ŠIDLAUSKAS

Už TAUTA, KARALIŲ IR LAISVĘ...
(Po pokalbio su B. R. Pietkievičium, 

Crane Savings and Loan bendrovės prezidentu)
(Tęsinys)

Ta nuostabioji pasaka žemai 
čiams nesibaigė su parko var
tais. Plačias gatves centre ap
statė mūro namais, vienus pri
taikytus tik gyvenamiems bu
tams. o kitus su tinkamomis pa
talpomis ir prekybai. Paskui 
tuos namus nuomojo, o kas tu 
rėjo pinigų ar galėjo Įsigyti 
ir nuosavybėn, žydų tais lai
kais tebuvo tik kelios šeimos, 
bet paskui gundomos gero vers 
lo galimybėmis jų prigužėjo iš 
kitų miestų, sudarydami jau 
apie 1862 metus miesto gyven
tojų žymią persvarą.

PUSĘ MILIJONO RUBLIŲ 
KAINAVUSI BAŽNYČIA
Jau 1853 metais jis baigę di

delės mūrinės bažnyčios sta
tybą. Pagarsėjęs architektas 
Gonsovskis sudarė planą gal 
Oginskio pageidavimu nusižiū 
rojęs Į Venecijos vienos bažny
čios stilių su kupolu ir dviem 
bokštais. Statybos darbus pri
žiūrėjo dar ir vokietis berly
nietis arch. Stuller. Vykdant 
statybą kiek pakito ir pats tos 
bažnyčios stilius. Bokštai, ku
rie buvo numatvti atremti i 
bažnyčios sienas, neišlaikė 
svorio ir sugriuvo. Tada bokš-

tai buvo pastatyti jau savo pa
matais atsirėmę į kietą žemės 
gruntą ir tik paskui sujungti su 
pačiu bažnyčios pastatu. Gal 
dėl buvusių bokštų griuvimo ir 
pastačius 
ką dar 
Galutinai 
Įrengimo
tik 1814 metais.
statybai buvę išleista pusė mi
lijono aukso rublių. Tai pati 
brangiausia ir gražiausia ar
chitektūriniu požiūru bažnyčia, 
pastatyta 19-ine šimtmetyje.

HUMANIŠKAS DIDIKAS

bažnyčią ji kuri lai- 
nebuvo naudojama.

bažnyčios vidaus 
darbai tebuvo baigti

Tos bažnyčios

$•

■<ęĄ¥»M
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Apie 17 myliy nuo Paryžiaus prancūzai stato naują aerodromą, kuris žada būti moderniausias vi
same pasaulyje. Šalia Orly ir Le Bourget aeroJromyz šis Roissy-an-Franee aerodromas aptar

naus Prancūzijos sostinę ir apylinkes.

Imaoymo pradžiai davė tris 
šimtus aukso rublių. Kuomet 
Laurynas Ivinskis paprašė sa
vo sumanvtam inetskaitliui 
kalendoriui ūkiškam leisti pa
skolinti pinigų, jis tai mielai 

nors tada L. Ivinskis, 
dar negyveno pačiame 
Oginskis palaikė san-

kalbi* būdavo tarp jų, 
viena, 
viešai
kumentų apie
nėra aptikta.

Pats Irinėjus Oginskis tuo 
laiku žmonių buvo laikomas 
pažangiu ir humanišku didiku. 
Jis savo dvaruose baudžiavą 
panaikino net 1835 metais. 
Uoliai rūpinosi savo žmonių 
gerove. Įsteigė valsčius su pa
čių žmonių renkamais vaitais 
ir teismais. Įsteigė valstiečių 
taupomąją kasą ir kėlė jų tar
pe bendrą kooperatinę idėją. 
Uždraudė net ūkių skaldymus, 
kad jie nevirstų smulkiais skly 
peliais. Stengėsi, kad žmonės 
pagerintų, geriau Įdirbtų lau
kus, Įvedė sėjomainą, naudotų 
geresnę sėklą bei gerintų gyvu
lių veislę. Rūpinosi ir ūkiniu

OUR I MEREST RlfflS HIGH

Our savings counselors will gladly explain the 
various savings plans and interest you 
can earn. .
Take advantage of these high rates, the /o'Į 
highest permitted by Federal Regulations. feSf 
You will be the richer for it. ""
Savings insured to $20,000.00.
Interest compounded daily; 
paid quarterly.

STANDARD 
-EDERALffi

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, III. 60632 • 847-1140 

ASSETS OVER $157,000,000. RESERVE OVER $14,500,000. 

OFFICE HOURS:
Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 9 A.M. to 8 P.M.
Saturday, 9 A.M. to Noon • Wednesday, No Business-Transacted

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais S10.00, minkštais S8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
nyčios. įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji Šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiusti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 6060*.

- ar=
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švietimu. 1859 metais Įsteigė vežimas nė iš vietos, nė krust, .kiek vėlesniais metais, sutapo 
žemės ūkio mokyklą su dėsto- Taip tie <* ’ 
mąja lietuvių kalba. Praktikos'žemaitukai su prikrautu 
darbams pavedė tai mokyklai čiau savo ūgio vežimu ir pra- 
nemažą ūkį, berods,* Kalaku- žliaužia net nesuprunkšdami, 
tiškės kaimo ribose. Nors jamįlyg nusijuokti norėdami iš be- 
mirus rusai po 1863 metų uždą sitampančių vietoje drimbailų 
_i :-------arkliu,

c

3,000 KŪMŲ

Mokėjo Oginskis surasti ke
lią i savo valstiečių širdis, kad 
ji ne tik gerbtų, bijotų, bet ir 
pamiltų. Berods,, kai jo sūnus 
Bagdonas gimė 1848 metais, 
tai jis i jo krikštynas kaip kū
mus pasikvietė visus valstie- 

užveisti sodus [čius. O tų- kūmų buvo prigužė-

nes nei 
nei kita pusė nėra to 

skelbėsi, ir jokių do
tuos pokalbius 

Bet galima spė
lioti ir kai ką arčiau tiesos. Juk 
kai Oginskis buvo sumanęs 
steigti spaustuvę Rietave, tai 
po vieno tokio susitikimo jis 
jau kalbėjo, kad tokia spaus
tuvė galėtų būti steigiama ir 
Varniuose, ir jis tam reikalui 
duotų ^pinigų. Gal vyskupas 
jam buvo Įrodęs, jog jo rezi
duojami Varniai spaustuvei 
būtų tinkamesnė vieta.

(Bus daugiau)

padarė, 
berods, 
Rietave, 
tykius ir su vyskupu Motiejum
Valančiu. Ir tai visai nepaisy
damas, kad daugelio sulenkė
jusių ir žemaičių dvarininkų 
Šis vadinamas bažnyčios kuni
gaikštis buvo labai nemėgiamas 
dėl savo mužikiškos kilmės 
O taip pat dėl liaudies švieti
mo pastangų ir dėl jo žmonių 
blaivinimo darbo. Nemaža to
kių dvarininkų ir Žemaičiuose 
turėjo bravorus, smukles, ku
rias jie nuomodavo žydams, ir 
tai buvo jų tiek daug, kad ir 
statistikon šiandien suglausti 
nėra Įmanoma. Jie turėjo jam 
net pagiežos jausmą ir ji pra
vardžiavo mužikų vyskupu. 
Sako, ne vienu atveju Irinėjaus 
karieta sustodavo prie vysku
po durų. Būk ir vyskupas re- 
vizituodavęs Oginskių dvarą 
kaikada. Nežinia, koks po

SKAITYK PATS IR PARAGINOKITUS SKAITYTIOginskio globotiniai .laiko atžvilgiu ir ta žemaičių 
kultūrinė prasidėjusi banga su 
Vyskupu Valančiumi, Simonu 
Daukantu, Laurynu Ivinskiu 
ir kitais. Tai neliko nepastebė
ta Irinėjaus Oginskio, 
do, jog jam buvo 
kun. Kazimiero 
švietimas gimtąja 
kalba, bet kad ir 
džiui iškylant, panoro būti ir 
pats ne pasyviu stebėtoju. Su
simezgė ryšiai ne tik su vysku
pu Valančiumi, istoriku Simo
nu Daukantu, bet gal artimiau
si su Laurynu Ivinskiu, kuris 
tame žemaičių kultūros judė
jime savo nuveiktais darbais už 
ėmė trečiąją vietą. Irėnėjaus 
bendravimas ėjo tokia linkme, 
kad ne jis pats pataptų to ju
dėjimo kokiu apaštalu, bet kad 
jame būtų jaučiamas ne tik jo 
pritarimas, kaip tokio Įtakin
go asmens tam sąjūdžiui, bet 
ir reikšminga jo medžiaginė 
parama. Jis net turėjo ambici
jų, kad Rietavas pasidarytų to 
sąjūdžio kultūriniu židiniu, o 
gal ir centru.

MUŽIKŲ VYSKUPAS
Tų nusiteikimų vedamas jis 

davė pinigų kun. Skrodskiui 
leisti jo abėcėlei ir katekizmui. 
Prašė Simonas Daukantas sa
vo knygelėms išleisti paramos, 
— Irinėjus tos paramos duoti 
neatsisakė. Kai Akelaitis pa
prašė sumanytam fondui kny
goms leisti, Irinėjus net to su-

aukš-

rė tą mokyklą, bet ji ir per 
tuos ketverius metus buvo spė
jusi daug gero padaryti ūkiško 
lietuviško švietimo plotmėje. 
Mokėjo ir kitais būdais pasi
tarnauti savo valstiečiams. 
Tais laikais, kai kietas pasnin
kas buvo ne tik gavėnioje, bet 
ir sausas, be mėsos ir pieno 
penktadieniais, Oginskis ska
tino ūkininkus
ir kasti prūdus, prileisti Į juos|ję arti trijų tūkstančių. Paskui 

tuos savo kūmus ir pamylėjo 
kaip reikiant. Parko aikštėje 
iškėlė jiems šaunų pokyli. Bu
vo suvalgyta daug jaučių ir 
kitų gėrybių. Ir išgerta nema
žai statinių vyno, alaus ir deg
tinės. Vietoje, kur vyko tas 
kūmų iškilmingas pokylis, žo
lė buvo taip kietai ir juodai iš
minta, kad niekada daugiau 
nebegalėjo atsigauti. Dvaro 
darbininkams reikėjo daug 
prakaito išlieti, Į kol pašalino 
kaulu ir kitu liekami kalnus. 
Dar daugiau reikėjo jo išlieti, 
kol išpureno aikštę, kad ją vėl 
apsėjus galėtų sužaliuoti. Ir 
didžiavosi jis paskui prieš kitų

žuvų — karosų?. Kunigaikštis 
aiškino, jog žuvis geras daly
kas, jis pats žuvį mėgstąs, o ją 
galima valgyti ir ne pasninko 
metu.

ŪKIO PARODOS IR 
ARKLIŲ (LENKTYNĖS

Ūkišką sustiprinimą jis kėlė, 
ruošdamas ūkio parodas ne tik 
pačiame Rietave, bet ir buvu
sioje žemaičių seniūnijos sos
tinėje, Raseiniuose, čia be iš
statytų galvijų, arklių ir kitų 
ūkiškų gėrybių buvo susirin
kusiai ponybei bei parodos da
lyviams ir kitokių pramogų. 
Tai arkliu lenktvnės ir bando 
mas sunkaus svorio vežimas ir parapijų — valsčių valstiečius, 
arklių veislių ištvermės patikri Kai tie norėdavo pasijuokti ar 
irimas. pasibarti su rietaviškiais, tai

'šie tuojau atsikirsdavo. Girdi, 
tu jau nesipūsk, nesipuikuok ir 
nesigirk, ar žinai, kad aš esu 
pačio kunigaikščio kūmas...

Paprastai i tokio sunkaus 
svorio vežiojimo lenktynes ku
nigaikštis atsivesdavo ir savo 
žemaitukus arklius, kuriuos, 
berods, buvo paėmęs Į savo 
globą, kad jų nykstanti veislė 
visai neišnyktų Lietuvoje.

Tos lenktynės buvo didelis 
arkini jėgų išbandymas. Lenk
tynių kelio pakraščiuose buvo 
sukrautos plytų ir pasvertų ak
menų krūvos. Tą krovini vis 
kraudamas i pravažiuojančius 
vežimus. Kraudavo tol, kol 
pravažiuojantys vežimai arklių 
buvo (jau nebepatraukiami. 
Stambieji arkliai, paprastai 
žemaičių vadinami drimbailo- 
mis, žiūrėk, tik patys skuba ir 
vis priekyje. O žemaitukai vis 
lėtu tempu velkasi neužsikop- 
dami. Sako, kažkaip jau ir 
sunkiam kroviniui vežime atsi
radus, pasitempia, Įsikimba 
kanopomis i žemę ir velkasi. 
Pagalios tie priekyje skuban
tieji jau,rodos, ir nebetoli ke
lio galo ima ir sustoja. Kerta 
kanopomis, Įtempia pakinktus 
leidžia garą per abu galus, o

RŪPINOSI ŠVIETIMU

Pasiro- 
arti širdies 

Skrodskio 
žemaičių 

šiam sąjū-
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Prof. Vaclovo Biržiškos

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

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

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėde 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 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

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

1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608

Irinėjus Oginskis buvo blai
vaus galvojimo vyras. Gal re- 
ališkiau sveriąs laiko sąlygas, 
negu kuris kitas, buvęs jų gi
minėje, Oginskis. Išeidamas iš 
laiko sąlygų, atrodo, jis savo 
gyvenimo kelyje turėjo daug 
pramatančių minčių, kas tose 
sąlygose buvo galima brandin
ti ateičiai ir kaip to galima 
siekti praktiškai gyvenime.

Išauklėtas lenkiškoje aplin
koje ir ilgesnį tarpą pabuvęs 
pačiame caro dvare, jis, Įsi
kūręs Rietave, neparodė jokio 
noro čia esančius savo pavaldi
nius sulenkinti ar surusinti. 
Priešingai, tarsi rodė ženklų, 
kad ir pats nori daugiau sutap
ti laiko bėgyje ne savo socia
line padėtimi, bet čia bręstan
čia jau kultūrine lietuviška 
dvasia. Pradėjęs nuo ūkinių 
reformų, nuo ekonominio pa
gerinimo žmonių gyvenimo są
lygų, jis nebuvo užmerkęs sa
vo akių ir dėl pačių tų žmonių 
švietimo reikalų. Ir čia buvo 
jo siekis, kad jie tą švietimą 
Įgytų ne rusų, ne lenkų kalbos 
pagalba ir tuo pačiu prave- 
riant duris i rusinimą ir lenki
nimą, o .savo gimtąja kalba, 
kas jau savaime veda prie tau
tinio susipratimo ir savų tra
dicijų išlaikymo. Tam reikalui 
jis buvo skyręs nemaža dėme
sio, ir tai buvo ne be apčiuo
piamų rezultatų.

BENDRAVIMAS SU 
IVINSKIU

Su Oginskių Įsikūrimu, ypač

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

INSURED

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo IndoIla I 
Apdrausti iki $20,000.

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dienų, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. 1

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Pataria žengti po viena vėliava
Kitoje šio puslapio vietoje spausdiname ponios Ingri

dos S. Bublienės paskaitą, skaitytą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės centro valdybos Adamkų ūkyje sukvies
tame Amerikos lietuvių laikraštininkų ir radijo pranešė
jų pasitarime. PLB vicepirmininkas, pradėjęs ir tvar
kingai pravedęs visą konferenciją, prašė suvažiavusius 
laikraščių redaktorius paskelbti PLB labiausiai rūpimus 
klausimus.

Praeitą savaitę Naujienos atspausdino PLB centro 
valdybos pirmininko skaitytą paskaitą. Dėl paskaitoje 
keliamų minčių kelios pastabos buvo padarytos pačioje 
konferencijoje, o vėliau viena kita mintis paliesta ir šia
me laikraštyje, šiandien spausdiname tos pačios PLB 
aukštosios vadovybės specialiai kviestos referentės min
tis. Džiugu, kad referentė, atkreipusi dėmesio į pačioje 
konferencijoje padarytas pastabas, skaitytą paskaitą 
pakoregavo ir sutraukė, palikdama pačias pagrindines 
mintis.

Iš p. Bublienės sukviestiems spaudos ir radijo atsto
vams dėstomų minčių matyti, kad PLB centro valdyba 
nori ir toliau įtikinti Amerikos lietuvių politines grupes, 
fraternales organizacijas ir įvairias kultūrines draugi
jas užmiršti iki šio meto vestą darbą ir stoti dirbti Bend
ruomenei. Visi žinome, kad panašias derybas kelis kar
tus vedė JAV Lietuvių Bendruomenė su Altu, bet nieko 
iš to neišėjo. Bendruomenės atstovai neparodė jokio no
ro tartis ir susitarti, bet jie bandė tiktai savo valią pri
mesti. Panašia,linkine suvažiavusių mintis, bandė pa
lenkti ir p. Bublienė,’ bet naujų argumentų savo tezei 
klausantiems ji nepateikė.

Savo paskaitą ji baigė šitokiu patarimu:
“Gyvenkime su laiku, pabuskime, ženkime po 

viena vėliava į organizuotą Lietuvių Bendruomenę, 
kuri yra visų mūsų bendro darbo dirva.”
Ponia Bublienė pataria Amerikos lietuviams pabusti 

ir žengti po Bendruomenės vėliava, nieko nepasakiusi 
apie jos vėliavnešius. Ji nieko nepasakė, ką tie vėliavne
šiai yra padarę reikalingai lietuvių vienybei stiprinti.

Gal čia vieta priminti, kad Amerikos lietuviai ne
miegojo tokiu jau stipriu miegu, kad gimtinio savo kraš
to reikalams juos reikėtų žadinti. Daugelis net Amerikon j 
pateko vien tik todėl, kad nuoširdžiai rūpinosi gimtinio

trims mėnesiams$6.00
' vienam mėnesiui -------------- $2.00

Kanadoje:
metams  $22.00 
pusei metų$12.00 
vienam mėnesiui- $3.00

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ill. 60608. Telet HAymarket L6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

KODĖL JAUNIEJI INTEUGENTAINEĮSIJUNGIA Į LIETUVIŠKĄ VEIKLĄ?
Ingridos Stasaitės - Bublienės pranešimas, šių metų 

rugsėjo 18 dieną skaitytas PLB sukviestame spaudos ats
tovų ir radijo pranešėjų pasitarime.

nepalankios partijos, tai jam 
dažnai neleidžiama viešai kal
bėti. Dažnai net kitokios nuo
dėmės primetamos, kai, pvz., 
bendradarbiavimas su kraštu ir 
kt. Tokiu atveju asmuo dažnai 
gali būti apšauktas tėvynės iš
daviku ar komunistu. Be to, 
dažniausiai visa veikla koncent
ruojasi tik savo bendruomenėje, 
savųjų tarpe, kur tik save nori
ma parodyti saviesiems. Veik
la nepažangi. Tuo tarpu jaunie
ji intelektualai, pratę daugiau 
prie pažangos ir tobulėjimo, 
nes tai reikalaujama iš jų ir 
darbe. Todėl jie norėtų matyti 
posėdžiuose daugiau parlemen- 
tary procedure, konkrečių, grei
tų sprendimų.

Žinoma, šiuose pasisakymuo
se yra daug tiesos. Pagalvokim. 
Atsiminkime, kad čia baigę 
mokslus jaunuoliai turi atsako- 
mingas pozicijas darbe. Jie nuo
lat turi tobulintis, eiti su moks
lu. Jų gyvenimas surištas su 
didesnėm išlaidom, su nuolati
niu profesiniu tobulininiusi. 
Todėl nekonkretiems ir nerea
liems lietuviškiems reikalams 
jie negali tiek daug laiko skirti. 
Parapijinę veiklą jie užtat ir pa
lieka amžiniems veikėjams. Tad 
kas užims šių amžinųjų veikė
jų vietas, kas juos pavaduos? 
Kas ves tautą į geresnį rytojų? 
Turime ir aktyvių jaunų jėgų, 
tačiau dabs jų traukia sena va
ga, nes ir jie toj jpačioj srovėj 
paskendę. Kiti visiškai iš veik
los neišsiskiria ir reikalui esant 
prisideda.

Gal viena iš priežasčių neveik
liųjų inteligentų yra ta, kad jie 
atvažiavę į šį kraštą buvo savo 
tėvelių įtikinti, kad jie kitokie, 
negu jų draugai amerikiečiai. 
Todėl nenuostabu, kad jie pir
mavo moksle, daugumas buvo 
apdovanoti stipendijom ir buvo 
mūsų visuomenės pažibos.

Jaunimo organizacijos, vasa
ros stovyklos, bei tautinių šokių 
grupės sudarė jų ano meto pa
saulį. Mūsų politinis gyveni
mas bei partijų veikla jiems vi
siškai buvo svetima. Todėl ir 
šiandien tie partiniai ginčai vi
siškai nesuprantami, o partinės 
kovos nepateisinamos ir betiks
lės. Tai tik bereikalingas ener
gijos eikvojimas. Jų profesiniai 
posėdžiai visai kitokioj atmos
feroj ir kitokioj šviesoj vyksta. 
Jie Įpratę su didesne drąsa bels
tis į duris, prisilaikant reikia
mo mandagumo.

Galvojančiam inteligentui ne
užtenka pasakyti, kad tu turi 
būti lietuvis, jie negali tenkin
tis ir gyventi tais jausmais kaip 
jų tėvai. Todėl jis ir klausia, 
ką man šiandien duos lietuvy
bė? Jis žino, kad nėra lietuviš
ko Dievo, kuris jam padėkos, 
kai jis dėl veikimo mirs anks

mų patogi aplinka juos iš bet 
kokios veiklos išjungė? Susidu
riam su problema, kurią gal ne- 
kasdien diskutuojam ir kažin ar 
darome bet kokių žygių, grą
žinti juos vėl į aktyvų lietuviš
ką gyvenimą. Mūsų veikla per
daug komplikuota ir, joje pa
skendę, nesistengiame ir pa
mirštame kitus paveikti.

Pasikalbėjus su šio luomo ats
tovais, problema ryškėja, ir j jų 
gana originalias nuomones ver
ta atkreipti ir dėmesį.

Vieni aiškina, kad esama mū
sų veikla ji] nedomina dėl siau
ros apimties. Parapijiniai rei
kalai jų visai nejdomauja. Be 
to, jie pastebi vyresniųjų veikė
jų tarpe skirtingas grupes, par
tijas, kurios šių dienų gyveni
me nereikšmingos, o visdelto 
griežtai skiria vieną grupę nuo 
kitos. Daugybė organizacijų ir 
draugijų, kurios suskaldo mūsų 
nedidelę bendruomenę, taip pat 
viena iš priežasšių atsiriboti nuo 
veiklos. Posėdžiai ilgi, ir dėl 
menko dalyko kalbama ir gin
čijamasi valandas. Jei asmuo 

Atrodo iš mesto klausinio, kad 
esame praradę- savo jaunosios 
kartos inteligentus. Tačiau taip 
visiškai nėra. Mes turime daug 
lietuviškai susipratusių intelek
tuali), kuriems mūsų tautos rei
kalai gana arti širdies ir kurie 
daug konkretaus darbo tautos 
labui atlieka. Tačiau yra ir at
šalusių ir veikloje pasyvių, ku
rie ir duoda mums progos minė
tą temą gvildenti.

Didelė dalis jų jau nebesiro
do lietuviškuose parengimuose, 
nekandidatuoja į valdybas ir 
nesirodo lietuviškose parapijo
se. Tačiau, rodos, dar taip ne
seniai buvo skautai, ateitinin
kai, neolituanai ir kt. Kartu sto
vyklavome, šokome tautinius šo
kius, o šiandien tik kartą me
tuose susitinkame gal Vasario 
16-tos minėjime, o gal net ir ten 
jų nesutinkam.

Kas atsitiko? Nejaugi jie, pa
togiai Įsikūrę, paskendo pra
bangos jūroje. Nejaugi jie pra
rado bet koki atsakomybės jaus
mą savo pavergtai tėvynei? O 
gal tik kasdieninė rutina ir na-

savo krašto reikalais. Kova su nelygiu priešu juos priver
tė laikinai siekti prieglaudos Amerikoje, bet Lietuvos 
reikalai visą laiką jiems rūpėjo.

Amerikos lietuviai buvo susiorganizavę į įvairias 
politines ir fraternales organizacijas, jie rūpinosi kultū
riniais savo reikalais. Rusams pasikėsinus Į Lietuvos ne
priklausomybę, Amerikos lietuviai užmiršo tarpusavius 
nesutikimus ir sudarė visų Amerikos lietuvių organiza
ciją, kuri pasivadino Amerikos Lietuvių Taryba. Altas 
atliko daug ir didelių darbų. Jis ir šiandien dirba nau
dingą darbą. >

Tuo tarpu Bendruomenė savo vėliavą iškėlė ne prieš 
svarbiausią lietuvių tautos priešą, bet prieš Altą. Bend
ruomenės vėliavnešiai pirmieji pradėjo šmeižti įtakin- 
gesnius Alto veikėjus. Dabar tiems vėliavnešiams jau 
nepatinka tos organizacijos, kurios sudaro Altą, sten
giasi jų darbą nuvertinti. Bublienė įtikinėjo konferenci- 
jon atvažiavusius tautininkus, krikščionis demokratus, 
socialistus ir liberalus, kad jų organizacijos negeros. Ge
ra esanti tiktai Bendruomenė, kuri Amerikoje dar nėra 
nė suorganizuota, kuri net nežino, kiek narių ji turi. Ji 
nori, kad po jos vėliava žingsniuotų daug galingesnės, 
daugiau nuveikusios ir daugiau darančics organizacijos. 
Negalima laukti naujų žmonių, ' jeigu jau atėjusieji nieki
nami, prieš juos vedama kova. Negalima tikėtis susita
rimo su tais, kurie padarytus susitarimus laužo. Vargu 
kas norės sekti vėliavą, kurios vėliavnešiai tarp savęs 
pešasi.

Iki šio meto Bendruomenė sugebėjo apardyti Ame
rikos lietuvių visuomeninį gyvenimą. Bendruomenės 
priešakiu atsistoję frontininkai sukėlė bereikalingus er
zelius ir gerokai neapykantos. Daugelis lietuvių klausia, 
kuriais sumetimais Bendruomenė tuos erzelius kelia?

čiau negu jo draugas. Tad rei
škia pagalvoti, kaip šiuos iute- 
Įlektualus įtikinti, kaip atvesti į 
lietuvišką kelią.

Efektingai veiklai reikia lėšų. 
Kiekvienas žygis surištas su iš
laidom. Be dolerio šiame kraš
te negalime nieko atsiekti. Ta
čiau, kaip mūsų visuomenė gali 
šiandien sutelkti didesnę pinigų 
sumą, jei mūsų visuomenė turi 
pripildyti šimtus įvairių iždų, iš
dėlių. Kiekviena organizacija 
ar draugija turi savo Uždą. Tą 
iždą paprastai turi papildyti tie 
patys žmonės, kurie pripildo ir 
eilės kitų organizacijų iždus. 
Tos nedidelės mūsų sumos yra 
taip susmulkintos, jog bendram 
reikalui nieko nelieka. Mums 
viename mieste neužtenka vie
nos bendruomenės, nors abiejų 
pirmininkai ir gyvena toj pačioj 
gatvėj, neužtenka vienos litua
nistinės mokyklos ir t. t. Kiek
vienas jų, žinoma, daro paren
gimus, kovodami dėl vietos pa
rengimų kalendoriuje. Dažnai, 
žinoma, metuose dienų neuž
tenka.

Pasimokykime iš žydų. Nors 
jie ir pajėgesni finansiniai, ta
čiau taip savo pinigų neišskirsto 
į šimtą iždelių. Jie turi savo, 
Amerikan Jewish congress, ku
ris koordinuoja visas surinktas 
aukas ir sudaro vieną bendrą 
iždą.

Tad kodėl mums nesukurti 
savo, Lithuanian Power? Būda
mi stipresni finansiniai, galėsi
me ir savo veiklą pastatyti dau
giau ant profesionalinio lygio. 
Būtina yra, kad mūsų veikėjai 
veiktų pilnu laiku, ne part time, 
kaip dabar. Tada mes galėsime 
greit ir efektingai reaguoti į svar 
biuosius įvykius, susijusius su 
mūsų tauta bei kraštu. Žydai 
šituo atžvilgiu veikia visiškai 
profesionaliniai. Veikėjai ap
mokami ir dirba pilnu laiku. 
Todėl dažnai stebimės, kaip jų 
žinios taip greit patenka į 
spaudą, žinoma, dalis spaudos 
jų rankose.

Bet tai dar ne viskas, reikia: 
būtinai profesiniai veikti su ap
mokamais veikėjais. Kudirkos 
atžvilgiu jaunimas pasielgė spon
taniškai, profesiniai ir-greit, už
tat ir gerų rezultatų pasiekta. 
Reikia išvystyti efektingą vei
klą. Mes dažnai pasitenkiname 
Lietuvos vardo garsinimu ir tai 
statome dideliu dalyku, atrodo, 
kad Lietuva kokia tai Afrikos 
užkampio valstybėlė, kad jos 
niekas nežino. Vien tik supa
žindinti eilinį pilietį su Lietuvos 
pavadinimu neužtenka, tuo nie
ko neatsieksime. Ir tie trafare
tiniai lankymai Vašingtone su 
vis ta pačia misija, ar jie dar 
pripažįsta mūsų nepriklausomy
bę yra iš dalies naivūs.

Raskime naujų kelių ir būdų 
šioje veikloje.

Todėl daugiau reiktų stiprinti 
kultūrinę veiklą. Išlaikyti tin
kamoj aukštumoj mūsų kultū
rines institucijas, mokyklas, jau
nimo stovyklas. Daugiau reiklų 
rūpintis mūsų žmonėmis, jau
nimu, o ne ginčais.

Svarbiausia, nekovokime var
dan Lietuvos laisvės vienas su 
kitu.

Reikia pripažinti, kad mūsų 
veikėjų darbai visdėlto atnešė 
gražių rezultatų, bet nepasiten
kinkime tuo, ko atsiekėme, kop
kime aukščiau.

Todėl dar kartą norėčiau pa
brėžti, kad mūsų tautos ateitis 
priklausys ne nuo daugybės po
litinių grupių, ar nereikšmingų 
organizacijų, bet nuo musų tau
tinės kultūros ir lietuviškosios 
sąmonės ugdymo.

Atsiminkime, kad politiniai 
esame labai riboti įr nereikš
mingi. Todėl pamirškime gin
čus ir politines rietenas. Gyven
kime su laiku, pabuskime, žen
kime po viena vėliava, į organi
zuotą Lietuvių Bendruomenę, 
kuri yra visų mūsų bendro dar
bo dirva.

Ingrida Stasaitė - Bublienė

GYVAS
ANTANAS ŠKĖMA

Pastaraisiais metais ne tik pa
didėjo domėjimasis išleista ra
šytojo Antano Škėmos kūryba, 
bet paskutinį, dešimtmetį nuo 
jo mirties buvo nemaža, ir nu
veikta, atliekant jo draminius 
kūrinius, čia ypač pasidarba
vo Dalia Juknevičiūtė, režisuo 
dama ir vaidindama Škėmos 
veikaluose, kuriuose svarbiau
sias veikėjas — žmogus. Kiek
vienas žmogus, gyvenąs dvide 
šimtojo amžiaus verpetuose ir 
ieškąs savo veido. Antanas 
Škėma ne kaip joks kitas dra
maturgas prieš jį ir po jo lie
tuvių dramaturgijoje iškėlė 
pilną, Įvairų ir labai sudėtin
gą žmogaus vaizdą.

Antano Škėmos paskutinio 
vaidinimo Ataraxia premjera 
Įvyksta Chicagoje Menės salė
je, 2515 W. 69th Street, šį penk
tadienį, spalio mėn. 1 d. 8:30 
vai. vak. Režisuoja Dalia Juk
nevičiūtė. Režisūros priežiūra 
Jūratės Jakštytės. Vaidina Liu 
cijus Alenskas, Dalia Juknevi
čiūtė, Romas Kinka, Julius Lin- 
takas, Bernardas ir Marius Pra 
puoleniai, Romes Stakauskas.

Kartu statomas Kosto Os
trausko trump aveiksmis Lozo
rius, Marytės Šmilgaitės debiu
tuojančioje režisūroje. Vaidi
na: Dalia Juknevičiūtė, Mary
tė Smilgaitė ir Algis Vileišis. K.

M. GELŽINIS

Klaipėda Ordino Valdžioje 
(1252-1525 m.)
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Visos Klaipėdos privilegijos tvarko pre
kybą mieste. Jos yra svarbūs įrodymai, 
kad mieste, nežiūrint jo pakartotinų su
naikinimų, vis ir vėl Įsižiebdavo šiokia to
kia prekyba.

Kas prekiavo?
Negalima tikėti, kad kelios dešimtys 

miesto gyventojų, kurie visi turėjo tas pa
čias ar panašias prekes, būtų vieni su ki
tais prekiaudami kokią gyvą prekybą iš
vystę. Mes žinome, kad Klaipėdos ir Kul
digos komtūrai galėjo būti Klaipėds tur
guje svarbūs pirkėjai. Bet aprūpinę savas 
pilis, jie kitomis prekėmis nebesidomėjo.

1390 m. gegužės mėn. 20 d. kai kurie 
Žemaitijos didikai sudarė su Ordinu pirmą 
taikos ir prekybos sutartį:

“Tesie žinoma visiems, kurie šį raštą 
girdi ir skaito, kad mes žemiau išvardintie
ji visos Žemaitijos gyventojai: Maizebutas, 
Dirkstelis. Rukundė, Jausis, gyvenantieji 
Medingėnų žemėje; Skvaibutas, Einiun- 
das, Tylenis, Daukša, Ragelis, Skučias, 
gyvenantieji Kaltinėnų žemėje; Žilpė, 
Pamplys iš Knituvos žemės; Einoras, Ei- 
vildas, Einoro brolis, Vidė. Geležis, Ei- 
kutis, Ramovylas iš Kražių žemės; Riman
tas, Surgaila, Gelvonas, Surtinis iš Viduk
lės žemės; Žaudinis, Klausigaila, Asteika 

iš Raseinių žemės; Sundė, Vilaudė, Eiri- 
rimas, Giniotis, Joteikis, Draniutis iš Ario
galos žemės, — susitarėme su vyresniuoju 
maršalu ir su Prūsijos ponais viso Žemaiti
jos krašto gyventojų vardu tuo būdu, kad 
mes, aukščiau išvardintieji, prižadėjome 
Karaliui Vytautui, vyriausiajam maršalui 
ir Prūsijos ponams padėti prieš visus jų 
priešus ir sudarėme taiką su jais, o jie su 
mumis, kad Prūsijos žmonės gali vykti Į 
Žemaitijos kraštą ten prekiauti ir lygiai 
taip mes iš Žemaitijos galime vykti per Jur
barką, per Ragainę ir per Klaipėdą į jų 
kraštą;...” CEV, p. 23 — 2^, Nr. 67.— 
LTSR Istor. Salt. p. 60.

Toks žemaičių ir Ordino susitarimas, 
žinoma, atidarė žemaičiams kelią į Klai
pėdą. Bet deja, taikos ir prekybos perio
dai tebuvo trumpi ir žemaičiai, šiandien 
prekiavę Klaipėdos turguje, rytą galėjo su 
kardu rankoje veržtis į miestą ir deginti 
priešų pastatus, kaip jie dažnai ir daryda
vo.

Leidimai laikyti karčianias, (smukles) 
tebuvo vieniems vokiečiams duodami. Pir
mosios karčiainos atsirado Užmaryje — 
1437 Nidoje, 1186 m. Kėgliuose ir 1519 m. 
Karvaičiuose. Buvęs Ordino gyvulių ūkio 
valdytojas Christoph galėjo 15 a. antroje 
pusėje Smeltėje karčiamą atidaryti, o 1509 
m. buvo išduotas Svcncclės karčiamos stei
gimo leidimas; 1511 m. įsisteigė Priekulės 
Minge — Krug, tais pačiais metais Slan
ko Budwik atidarė karčiamą Stankaičiuo
se ir Georg Talat karčiamą Šilutėje. Sem- 
britzkis, Kreis Memel, p. 8 nurodo i minėtų 

karčiamų steigimų dokumentus, kurie ran
dasi Ordensfoliantuose tokia numeracija: 
Foliantas 233: Svencelė — nr. 175; — Min- 
ge-Krug — nr.179; — Šilutė — nr.480; Stan 
kaičiai foliante 235, pusi. 127.

1517 m. Ordino Did. magistras gavo 
Klaipėdos miesto gyventojų laišką, kuria
me jie skundėsi, kad žemaičiai nebeperka 
prekių Klaipėdos mieste, kaip tai esą nu
statyta Antroje Toninės taikoje 1466 m., 
bet visu kuo apsirūpina srities karčiamose, 
kurioms juk teleista alų ir midų pardavi
nėti. Magistras patenkino pirklių skundą 
ir tų pačių metų rugpiūčio 24 d. laišku pa
rėdė, kad Klaipėdos komtūras prižiūrėtų, 
kad būtu laikomasi laikos nuostatu.

Iš visų prekybos sąlygų ir eigų matosi, 
kad Klaipėdos pirkliams pirkėjų netrūko. 
Jų netrūko net ir tais laikais, kuomet že
maičiai nesilankydavo mieste. Todėl tėra 
viena išvada galima, kad svarbiausieji 
Klaipėdos turguje pardavėjai ir pirkėjai 
buvo srities senieji gyventojai. Ir karčia- 
rnų steigimas bei jų egzistencija nuošalioje 
Svencelėjc yra kaip tik liudininkas, kad 
būta žmonių, kurie jomis naudojosi, jose 
lankėsi, nes kitaip jos būtų išnykusius.

26. MIŠKAI

Lapuotų ir spygliuotų miškų paplitimą 
sąlygoja dirvožcniis. Nuo šventosios upės 
i pietus, palei Baltijos jūrą ir Kuršių Ma
rias tęsiasi platus smėlio ruožas, kuriame, 
be šiurkščios pamario ir pajūrio vegetaci
jos. galėjo augti vešlūs miškai.

Iš šaltinių žinome, kad 13 amž., Budel- 

kiemio apylinkėje miškas augo, nes 1257 
m. Klaipėdos miestui paskirtų žemių siena 
ėjo nuo Žardės upės (Smeltalės) į šiaurę 
palei “mišką”, šito miško likučiai buvo 
1790 m. išnaikinti.

Stambių lapuotų miškų būta Nemuno 
žemupyje. Antroji miesto privilegija (1365) 
nustatė, kad miesto gyventojai galės miš
ko kirsti Rusnės apylinkėje. Daktarantas 
Zurkalowski rašo savo disertacijoje (Ro
dyklė, Nr. pusi. 35, 36) taip:

“Atrodo, kad seniausiais laikais, ten, 
komtūrijos pietuose, platūs miškai augo. 
Iš kelių Did. magistro kanceliarijos laiškų 
Klaipėdos komtūrui sužinome, kad 1508 
iki 1518 m. Klaipėdos pirkliai už tam tikrą 
mokesti apdirbo srities mišką (es wurde 
gewaldwerkt). Jie kirto ir degino medžius 
ir gamino pelenų. Žiūrėk Ordensfoliantą 
27, f oi. i 02 ir Ordensfoliantą pusi. 430. 
Su minėta pirklių veikla siejamas faktas, 
kad 1520 m. Karaliaučiaus pirkliai Klaipė
doje “Wagenschoss” sandėliavo. Žiūrėk 
Ordcnsbriefarchiv iš 1520 m. balandžio 21 
d. Be to, pilies komtūrai , o vėliau ir Ain
io valytojai kirto miškus savo sąskaitom 
Kaip iš minėto laiško aiškėja, 1520 m. kom
tūras laikė Klaipėdoje “Klappholz”, 15-40 
/41 metais Klaipėdos Amto valdytojas par
davė medienos; taip pat buvo vyriausy
bes miškuose gaminamos vantos. Žiūrėk 
Amto sąskaitas — Ostpreussischer Foliant 
6656 ir 6673. Tur būti, kad pradėtas miš
kų kirtimas senesniais laikais buvo prie
žastimi, kad vėliau Klaipėdos sritis pasižy

mėjo miškų ir medienos trūkumais”. To
kie tai Zurkalowskio žodžiai.

Čia reikia Įterpti,' kad anais laikais pe
lenai atstoja dirbtinas trąšas ir buvo aukš
tai vertinama tarptautinė prekė. Iš Klaipė
dos jie plaukė laivais, valtimis ir baidokais 
toli į Vokietiją.

Wagenschoss yra vokiškas 3,7 — 5,5 
metrų ilgio ąžuolinių sijų pavadinimas; 
lietuviškai — vantos, vančios.

Toliau sužinome, kad Danės upės sro
vė pakartotinai išplovė iš savo vagos mil
žiniškus ąžuolų rąstus, kurie šimtmečius 
buvo žemėje išgulėję.

Visur, kur stambūs spygliuoti miškai 
augo, viduramžio žmogus iš sakuotos me
dienos, ypač iš kerų, varė brangią dervą, 
smalą. Didelėse Jūros upyno giriose, mū
sų laikų Pagėgių apskrityje, vietovardis 
Smalininkai primena, kad ir skalviai va
rė dervą, smalą. Reikia manyti, kad ir 
Klaipėdos srities spygliuotuose miškuose 
šis amatas buvo praktikuojamas.

Dervos varymo techniką parodo Mar
tha Bielenstein savo studijoje "Mosaiksplit 
ter zur Wohngrubenforschung", į kurią 
atsirėmęs Waldemar Heym parašė išsa
miai informuojantį straipsnį “Te.erdfen in 
Weslprcusscn", Jahrbuch d. Albertus Uni- 
versitat, tomas X, 1960, p. 204 — 208-

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujienas”
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DR. ANNA BAULINAS 
akių, ausų, nosies 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: P Respect 8-3229 
Read, telef.; WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto, 
nuo 7 iki 9 Vai, vak. TreČ. uždaryta

R«i. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinu 374-8U12

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET

tiktai antradipniaig jr penktadieniais
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. G K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad._ 1—7 vai., 
antrad., penktadienį nuo i—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.; GI 8-0873

DR. W. E1S1N - E1S1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA
6132 So. Kediie 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:

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: G Arden 3-7278

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-970G 
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 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

Gerb. K. Škirpos žygis

Iki šiol mūsų spaudoje tas 
savotiškas buvusio Lietuvos pa
siuntinio K. Škirpos žygis, jei jį 
nepavadinti išsišokimu, buvo 
nutylėtas. Gal nenorėta pradėti 
pilstyti iš tuščio Į kiaurą?

Bet štai Nepriklausoma Lietu
va neiškentė ir pasisakė. Jos Nr. 
1961 plačiai pasisakyta. Ir tei
singai iškeltas klausimas, kodėl 
gerb. K. Škirpa tik dabar panū
do “atsiveiksvinti”, kada susi
laukė 70 metų ir išėjo Į pensiją... 
Gal dabar daugiau laiko turi 
apie tai pagalvoti? Deja, gyve
nimas nelaukia atsilikusių jų...

Daug kas nusistebėjo tuo, kad 
“Atveiksvinimo žygis” gero
kai pavėluotas, bet nerado rei
kalo -piešai pasisakyti. Nepri
klausoma Lietuva neiškentė ir 
pasisakė.

Istorijai verta ir toks žygis 
priminti. Lietuvos laisvinimo 
bylai jis skriaudos nedaro.

čia ištisai tas straipsnis api
budinamas. Verta su juo susi
pažinti. Ten. sudėtos pastabos 
ir klausimai vietoje.

“Atveiksvinimo” žygis
Buvęs paskutinis nepriklauso

mos Lietuvos pasiuntinys prie 
Hitlerio vyriausybės Vokietijo
je ir 1941 m. Lietuvos laikino
sios vyriausybės pirmininkas Ka
zys Škirpa savo rugpiūčio 18 d. 
bendraraštyje kelia minti, kad 
toji laikinoji vyriausybė turi bū
ti “atveiksvinta”.

Bendraraštis išsiųstas Vlikui, 
Lietuvos pasiuntinybei Vašing
tone, Altai, JAV Liet. Bendruo
menės vadovybei, Lietuvos lais
vės komitetui, Lietuvių Fronto 
bičiulių vadovybei ir laikraščių 
redakcijoms. Prie bendraraščio 
yra prijungtas paskaitos teks
tas, kurią Kazys širpa rugpiūčio 
13 d. skaitė Dainavos stovykla
vietėje JAV.

Kazys Škirpa nurodo, kad 1941 
m. Lietuvos laikinosios vyriau
sybės “tęstinumas” buvęs” ‘ per 
kai kurių. Vliko grupių politinį 
susiklaidinimą skaudžiai pažeis
tas”. Be to, Kazys Škirpa prane
ša, kad birželio 23 d. jis JAV 
užsienių reikalų ministrui Wil
liam Rogersui patiekė “motyvuo
tą pasiūlymą suteikti Lietuvos 
laikinajai vyriausybei JAV-bių 
pripažinimą”. Kazio Škirpos 
nuomone, toki pripažinimą ga
vus, Lietuvos 1941 m. laikinajai 
vyriausybei būtų “tarptautinės 
teisės požiūriu Įmanoma atsi
veiksvinti savo pareigose”.

Kazys Škirpa taip pat paaiški-

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

GRADINSKAS

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tata 925-8296

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

uždaryta.
Rex. teta WA 5-3099

AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER. 

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

DR. VYT. TAURAS
gydytojas ir chirurgas

Bendra praktika, spec. MOTERŲ Ii 9 o s 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm.. antracL, trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Sestadie- 
niaig 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Ltidimiį — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
R. iERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

na, kad tai “nėra vieno asmens 
reikalas”, bet visų mūsų politi
nių veiksnių ir Lietuvos diplo
matijos, “kiek jos iki šiol dar iš
liko”, uždavinys.

Lietuvos laikinoji vyriausybė 
buvo pradėta organizuoti sovie
tų okupacijos metu 1941 m. Lie
tuvos pogrindyje ir Kazio Škir
pos suorganizuoto Lietuvos ak
tyvistų fronto Berlyne. 1941 m. 
birželio 22 d. prasidėjus vokie- 
čių-sovietų karui ir Lietuvoje 
prasidėjus visuotinam sukilimui 
prieš sovietų valdžią, birželio 23 
d. laikinoji vyriausybė buvo pa
skelbta ir pradėjo efektyviai 
veikti.

Laikinosios vyriausybės mi
nistru pirmininku buvo paskelb
tas Kazys Škirpa, bet vokiečiai 
jam neleido iš Berlyno atvykti 
į Lietuvą, ir laik. vyriausybės I 
ministro pirmininko pareigas 
faktiškai visą veikimo laiką ėjo 
Juozas Ambrazevičius- Brazaitis. 
Laik. vyriausybė paskelbė eilę 
potvarkių ir efektyviai veikė ke
letą savaičių. 1941 m. rugpiū- 
čio 9 d. laik. vyriausybė nustojo 
veikusi, Lietuvoje įvedus vo
kiečių civilinę valdžią. Tą dieną 
laikinoji vyriausybė savo veiki
mą nutarė laikyti sustabdytą ( 
prieš jos valią.

Kazys širpa, kuris buvo 1941 
m. laik. vyriausybės nominalus 
pirmininkas, bet faktiškai tai 
vyriausybei niekados nevadova
vo, jau prieš keletą metų pradėjo 
kelti klausimą buvusią laikinąją 
vyriausybę atkurti, jo žodžiais 
tariant — atveiksvinti. Iš K. 
Škirpos bendraraščio atrodo, kad 
jis savarankiškai, su kitais lie
tuvių veiksniais nesusitaręs, J. 
A. V. užsienių reikalų ministro 
šių metų birželio 23 d. prašė 30 
metu faktiškai nebeveikiančią 
vyriausybę pripažinti.

Nors K. Škirpos pareiškimuo
se taip Įsakmiai nepasakyta, ta
čiau susidaro Įspūdis, kad tokia 
“atveiksvinta” ir, tur būt, K. 
Škirpos vadovaujama vyriausy
bė turėtų perimti visą lietuvių 
politinės veiklos ir Lietuvos dip
lomatų vadovavimą ir pakeistų 
Vliką/

Toks 76 metų amžiaus sulau
kusio Kazio Škirpos žygis, be abe
jo, savo keliu kelia eilę klausi
mų. Pavyzdžiui, ar aplamai pra
sminga ir net protinga bandyti 
“atveiksvinti”, o žmoniškiau iš- 
sireiškus — atkurti vyriausybę, 
kuri prieš 30 metų pati, nors ir 
prieš savo valią veikimą sustab
dė ? Ar nėra truputį fantastiška 
tikėtis, kad kas nors šiandieną 
pripažintų vyriausybę, kurios j 
jokia kita valstybė nebuvo pri
pažinusi jos efektyvaus veikimo 
metu prieš 30 metų? Ar išmin
tinga šiandieną, atvirai kalbant, 
linksminti JAV užsienių reikalų 
ministrą ir ministerijos parei-Į 
gūnus, kada jų dėmesys ir prie
lankumas itin reikalingas daug 
realesniems ir konkretesniems 
lietuviškiems reikalams?

Pagaliau — ar uolus ir akty
vus visuomenės, politikos ir 
spaudos veikėjas, bet jau dešimt
mečiais iš esmės vis dėlto pri
vatus asmuo gali būti patei
sinamas, kai jis savarankiškai 
kreipiasi Į valstybines Įstaigas 
bendriniais visų lietuvių reika
lais?

Šaulių žvaigždės ordinu apdovanotam 
gen. kons. dr.

PETRUI DAUŽVARDŽIUI 
mirus, žmonai, šeimai ir artimiesiems 
lią užuojautą reiškia

Vytauto Didžiojo Šaulių kuopos
Vadovybė ir šauliai

Lietuvos Respublikos Generaliniam 
KonsuluiDR.

skausmo 
irtiesiems

PHASE

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

REMSITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“N A U JI ENO SE"

586-1220

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

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

PETRUI DAUŽVARDŽIUI
mirus, 

prislėgtai žmonai, sūnui ir arti- 
nuoširdžią (Užuojautą reiškia

Naujienų Redakcija

DR. PETRAS DAUŽVARDIS
Lietuvos Generalinis Konsulas

1895. XI. 16 — 1971. IX. 26.

Mirė sekmadienio naktį, 11:30 vai. vak. 
i

Paliko giliausiam liūdesyje žmona Juzė, sūnus Petras- 
Vytautas ir jo žmona Dolore (šrupskaitė), žuvusib sūnaus 
pulkininko Fabijono-Gedimino našlė Shirley, 10 vaikaičių, 
3 broliai ir sesuo Lietuvoj ir Sibire.

f

Jo atminimui aukojama lietuvių laisvinimo reikalams, 
lietuvių organizacijoms, institutams ir t. t.

Kūnas bus pašarvotas trečiadieni, šių
29 dieną, nuo 4:00 vai. popiet iki 10:00 vai. vak. 
Šv. Panelės parapijos bažnyčioje.

Gedulingos mišios ketvirtadienį, 1971 metų,
30 dieną, 11:00 vai. ryto, o ;po gedulingų pamaldų 
dojamas Lietiivių šv. Kazimiero kapinėse.

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

metų, rugsėjo
Gimimo

rugsėjo 
bus lai-

WALTER BOOKNIS - BUKNIS
Gyv. 6215 So. Richmond Street

Tragiškai mirė 1971 m. rugsėjo 26 dieną, 1:00 vai. popiet, sulau
kęs 79 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Joniškio valse.

Amerikoje išgyveno 50 metų.
Paliko nuliūdę: duktė Teddy Vitkus, žentas Victor, 2 anūkai — 

Richard Vitkus, jo žmona Paula ir James Vitkus, du proanūkai, bro
lis John Booknis ir kiti giminės, draugai bei pažįstamu

Priklausė Amerikos Legiono Dariaus - Girėno postui, Joniškiečių 
klubui, Žagarės klubui ir Našlių ir pavienių klubui.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Penktadienį, spalio 1 dieną 9:30 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Walter Booknis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tol. RE 7-8600.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tek: F Rentier 6-1882

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

WILLIAM KATKEWICZ
(Vincas Katkevičius)

Gyv. 6618 So. Sacramento Ave.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6S45 SO. WESTERN AVE

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDHTONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių 
Associaeijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

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

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 tt STREET 
Ofice Hlef? HEmlock 4-2123 
R.zid. t*l*>*M Gibson 8-6195 

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

. p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

S9 Aparatai - Protezai, Med. Ba»- 
dažai. Speciali pagalba kojom* 

* (Arch Supports) ir L t

j RADIJO ŠEIMOS VALANDOS j 

! Visos programos iš W0PA^ : 
1490 kiL A. AL

Lietuvių kalb-i: kasdien nuo pirma |j 
dienio iki penktadienio 11—12 į 
vai. ryto. — šeštadienį ir 

l madieni nuo 8:30 iki 9:30 
I ryto.

sek-i 
vaLi

2850 Wert 63rd St., Chicapo, III. 60629 
Telef.: PRo^pect 6-5084

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

CHICAGO. HJL 60629

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Upytės Draugiško Klubo susirin
kimas Įvyks penktadienį, spalio 1 d. 
8 vai. vak. Hollywood salėje, 2417 W. 
43rd St. Kviečiame visus narius ir 
stačius, norinčius prisirašyti į klubą. 
Yra daug svarbių reikalų aptarti. Po 
susirinkimo bus vaišės. A. K.

— Lietuvių Moterų Piliečių Lygos 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 19711 
m. spalio 3 dieną Lietuviu Auditori
joje, Narės prašomos gausiai atsilan
kyti. nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus užkandžiai 
ir kava.

E. McNamee, nut. rast.

Mirė 1971 m. rugsėjo mėn. 26 dieną, sulaukęs 100 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, rugsėjo 15 dieną, 1871 m.

Velionis buvo a. a. Katarinos (Jusaitės) Katkevičienės vyras.
Paliko nuliūdę: seserų vaikai — Joseph Stalioraitis, Agatha De- 

mikis - Halik, Edward D. Demikts ir jų šeimos; švogerkos — Mary 
Martinaitis, Magdalena Vischulis, velionio globėja Helen Buchinskas, 
ir jų šeimos bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko švogerka Elizabeth Shatas.
Prašo nesiųsti gėlių, bet aukoti Blind Service Assn., Ine., 127 No. 

Dearborn Street, Chicago, I1L 60601.
Kūnas pašarvotas Lack (Lackawicz) koplyčioje, 2424 W. 69 th St
Trečiadienį, rugsėjo 29 dieną 1:30 vaL popiet bus lydimas iš ko

plyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. William Katkewicz giminės, draugai ir pažįstami nuo- 

širdžiai : kviečiami dalyvauti laidotuvėse 'ir 4 suttHkti* jam\ paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Giminės.

Laidotuvių Direktorius Jean Vancc. Tel. 652-5245. r 1 » p1 ■ 11

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1‘Jil

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2z”8 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE
laipsnių ii- daugiau, tačiau to

pi iki rekordo, kurį tebelaiko 
4955 metai su 46 dienomis tem
peratūra virš 90 laipsnių. Nor- 
iinaiiai Šiose srityse yra 19 die- 
jnų su 90 ir daugiau laipsniu

LINKSMINS SVEČIUS i<«»i>en.tara.;
Nereikia pamiršti, kad prieš 

90 laipsnių šilimos grįžimą bu- 
'vo 11 dienų su temperatūra 
žemiau normalios.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

EXCELLENT
IMMEDIATE OPENINGS I

SEKMADIENI, ŠIŲ METŲ SPALIO 31 D.,
• BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254 W. 63rd ST.
i Vakarienė su kokteiliu $8.00 asmeniui.
į Šokiams gros George Joniko orkestras.
• Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 S. Halsted 
Chicago, Ill. 60608 arba telefonu: HA 1-6100.
S Pradžia 4:00 vai. po pietų.

Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

NAUJIENŲ BA
Š. Amerikos Lietuviu 

Studentų S-gos pranešimas 
4 Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Studentų Sąjunga praneša vi
suomenei, kad 21-sis visuotinis 
Studentų Suvažiavimas Įvyks 
Toronte — Padėkos savaitgalį 
(lapkričio 25, 26, 27 ir 28) Down
towner Motor Inn. Kviečia vi
sus studentus atsilankyti ir pa- 
šitdalinti mintimis bei nau
jais sumanymais. Suvažiavime 
vyriausiai bus gvildenama tema 
“Studentai žiūri Į save”. Bus 
diskutuojama studentų ateitis. 
Norima, kad visi alumnai, kurie 
buvo aktyvūs studentendami, at
silankytų ir ši kartą bei parem
tų mus savo atsilankymu ir su
manymais. Smulkesnė progra
ma bus paskelbta vėliau. Lauk
sime visu studentu Toronte. Iki 
pasimatymo.

š. Amer. Liet. Studentu 
S’gos Centro Valdyba

Brighton Parkas
Eržvilko Draugiško Klubo 

susirinkimas Įvyks trečiadienį 
spalio 6 <1. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. Pradžia 8 vai. 
vakaro. Nariai ir narės kvie
čiami gausiai susirinkti, nes 
reikės aptarti svarbūs klubo 
reikalai. Atvėsus orui gal turė
sime parengimą salėje klubo 
veiklai pagyvinti. Pagal nuta
rimą Į ši susirinkimą visi klu
bo nariai kviečiami atvirukais. 
Nors narių dar turime,
dauguma jų nesidomi klubo 
reikalais ir nebelanko susirin
kimų. Todėl pasilikusiems sun 
ku bėra ką nuveikti.

Chicago našlių ir našlikių ir 
pavienių drangiško klubo su
sirinkimas Įvyks penktadienį, 
spalio 8 Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Pradžia 8 vai. va-

karo. Narių gausus atsilanky
mas yra reikalingas, nes mūsų j 
klubo rengiamas banketas jau Į 
čia pat, — Įvyks spalio 17 d. 
Polonia Grove salėje, 4604 So. 
Archer Ave. (ten ir pernai bu-į 
vo). Nariai prašomi padėti 
valdybai ir banketo komisijai 
galimai daugiau išplatinti bi- 

jlielų iš anksto, kad banketas 
būtų sėkmingas. Bilietus gail
ina gauti pas klubo pirmininkę 
Alary Neberiezą (5721 So. Rich 
linond St. tel. PR. 8 — 5817) 

bet.arba raštininkę Anna Condux
'(7132 So. Millard Ave. tel. 581 
— 4133). Bilieto kaina sve
čiams tik 5 doleriai, nariams 2 
doleriai. Atvykusiems po va
karienės pasišokti 1 doleris, 
šokiams gros Jurgio Joniko or
kestras ir bus pravesta progra
mėlė. Klubo nariai banketo 
bilietus gaus susirinkime, kai 
parodys savo mokesčių knygu
te finansų raštininkei u C

Proga pirkti gazoliną
' Naujas kainų “karas*’ Chi- 
• vagoje numušė gazolino kainą 
'iki 33.1 centų galionui, Iškal
bant ir mokesčius. Gazolino 
rinkos eksporto Herbert Hugo 
pranešimu, Hannnonde ir Dyer 
Indianoj galionas gazolino par
duodamas už 31.9 centus, ta
čiau “karas” dar neišsiplėtęs Į 
vėsus priemiesčius. Detroite 
geras gazolinas perkamas po 
28.9 centus gali n ui.

Hugo sako, kad nepriklau
somos gazolino stotys dabar 
parduoda galionų dviem ir tri
mis centais pigiau kaip kompa 
nijų stotys, būtent po 28 ir 29 
centus galionui.

Kiek jau užmuštų?
Iki praeito sekmadienio vi

durnakčio Cook (apskrityje, 
tai yra Chicagoje su priemies
čiais, nuo šių metų pradžios 
automobilių nelaimėse žuvo 
379 žmonės, iš jų 192 užmušti 
pačiame Chicagos mieste, kur 
per tą pati laiką 28,320 žmonės 
buvo sužeisti.

f

GEROS DOVANOS
Šics knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

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

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

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA
Kelionės po Europą įspūdžiai.

- ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Vietoje $2.00 dabar

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

v

L

S3.00
$2.00

Sl .50

1739 SO. HALSTED ST„ CHICAGO 8, ILL.

h
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

SAVINGS
HOME
LOANS

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

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

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

Didelis paslrinklmes Įvairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE __

2501 W. 69th St., Chicago, III. 6062f. — Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

ĮrankiaL Ilgų metų patyrimas.

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
«
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Pirmieji CTA plėšikai 
gavo švelnias bausmes
Teisėjas Hechinger nubaudė 

pirmuosius CTA plėšikus, ban 
džiusius požeminio traukinio 
stotyje apiplėšti žmones, bet 
“per apsirikimą” pataikiusius 
i į)ersirengusius policininkus.

Louis Zapata, 26 metų, gavo

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Klubo susirinkimas 
Įvyks antradieni, spalio 5 Ho
llywood salėje 2417 W. 43rd St. 
Pradžia 8 vai. vakaro. Klubas
kviečia atsilankyti savo nariusll metus sąlyginiu, tris pirmuo- 
bei tuos, kurie norėtų Įsirašy-Įsius mėnesius pasodint apskri
ti nariais. Valdyba padarysĮties kalėjime, ,'ohn Douglas, 
pranešimus klubo veiklos rei- 31 metų, 
kalais ir reikės pasiruošti me- niai, 
tiniam parengimui sekmadieni 
lapkričio 14 d. Hollywood sa
lėje. Parengimas bus svarbus, 
nes jame pagerbsime narius, 
kurie išbuvo klube 40 metų. 
Deja, tokių mažai beturime ir 
labai gaila, kad didžiuma se
nesniųjų jau išvyko Į amžinas- 
ti nesulaukę pagerbimo.

Praeitas klubo susirinkimas 
po atostogų buvo skaitlingas ir 
turėjome daug darbo. Pirmi
ninkei Julijai Sačauskas susi
rinkimą atidarius, atsistojimu 
pagarbta daug klubui pasidar
bavusi mirusi Marcelė Langis, 
o jos šeimai pareikšta užuojau 
ta. Į klubą Įsirašė šios naujos 
narės: Eugenija Strungis (žymi 
organizacijų darbuotoja). Ma
rytė Dapkus ir Katė Steponai
tis.

Raštininkės Antoinette Ka- 
lys protokolas, visos valdybos 
ir piknikų komisijos praneši
mai priimti. Piknikai liepos 5 
ir rugsėjo 6 gerai pavyko. Su
sirinkimą užbaigus, su dainele 
Ilgiausiu metu atšventėm Ma
rytės Strakshus ir 
Dapkus gimtadienius. 
Strakshai pavaišino mus su I 
stipresniu gėrimu. Tai buvo! Anthony Mataitis, Chica- 
malonus pasisvečiavimas. Bc-|so State universiteto studen- 
je, nuoširdžiai dėkoju mūsųpas’ Parinktas naujų narių pa- 
geriems veikėjams p. Strak- parčju ir globėju orientacijos 
shams, kurie po susirinkimų Įperijode. 
parveža mane namo. A. Jusas

gavo 2 metus sąlygi- 
pirmuosus 6 mėnesius 

latsėdint Vandaiia kalėjime.

— Kompoz. . Juozo Strolios 
fondo komitetas ruošia vaka
rą, pavadintą “Nakties aki
mirkos”. Jis Įvyks lapkričio 13 
d. Menės salėje, 2515 W. 69 St.

— David M. Mikolaitis, Lock* 
port aukšt. mokyklos mokinys, 
yra National Merit stipendijų 
fondo pusiau finalistu. Iš vi
sos Amerikos abiturientų kon
kurso būdu bus atrinkta, 2.000 
geriausių mokinių toms stipen
dijoms.

— Grandies Ansamblio Glo
bos komitetą jsudaro: Irena 
Kriaučeliūnienė, Elvyra Na
rutienė, Aldona Sobieskienė, 
Valerija Čepaitienė. Stasė Pe
tersonienė, Vladas Rupinskas ir 
.Tonas Spurgis. Komitetas iš
rinktas rugsėjo 17 d. tėvų susi
rinkime, kuriam pirmininka
vo Bronius Polikaitis ir sekre-

^>ona'itoriavo E. Narutienė.

.... Leonas Venckus, Marąuet 
te Parko lietuviu namu savi- <- c

11 Š CHICAGOS I R Į n,n^11 organizacijos narys, pa
rašė 13-to wardo aid. C. Stas- 
zuk gerai matyvuofą laišką, 
kad miesto autobusų stotis, da
bar esanti prie 64tos ir Kedzie 
Avė. būtų

rugsė- ir Kedzie. 
temperatūra sumušė tokiu pat 

pasiekdama nuomonę 15-to

Šilta rudens pradžia
Praeito pirmadienio, 

jo 27 d.
visus rekordus.
Chicagoje 91 laipsni Faren
heito tarp 4 ir 5 vai. popiet. 
Ligšiolinis šiltos rugsėjo 27 die 
nos rekordas buvo 89 laipsniai 
1954 metais.

Pirmadienis buvo 32 diena 
šią vasarą su temperatūra 90

DRAPERY 
SEAMSTRESSES

TOP SALARY
Get 40 hours pay — 

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

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

Steady year round work.

ART DRAPERY

2766 No. LINCOLN AVĖ.
GR 2-8587

SWITCHBOARD OPERATOR 
EXP. AGE 25—45.

Must type. Various other clerical 
duties. Fenced parking. Air cond. 

Congenial office of Electrical 
Mfgr.

Phone Mr. ROBERTS 
722-1903 for appt.

DEPENDABLE 
CLEANING WOMAN

General housework. One day week, 
steady. Good transportation.

Vicinity of Cicero & Peterson 
282-6728

after 4 P. M. & weekends.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

SET-UP MAN
For Punch Press. Shear & Press brake 
Must be experienced. Permanent 

for steady worker, with good record.
MULTI ELECTRIC MFG, INC.

4223 W. LAKE ST.

CROWN & BRIDGE 
DENTAL TECHNICIAN

Top salary. Benefits. Pleasant
working conditions.

Own laboratory
478-5520

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
B MODELINIU NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

— Robertas Stankus žaidžia 
pagrindinėje quarterback po- 
zizijoje Gage Parko aukšt. mo
kyklos futbolo komandoje.

— Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos naujai išrinkta revizijos ko
misija pasiskirstė pareigomis: 
Wadas Selenis — pirmininkas, 
Alfonsas Nakas — sekretorius, 
Jonas Gaižutis — narys. Gar
bės teismas pasiskirstė parei
gomis: Vytautas Alantas — 
pirmininkas, Wadas Mingėla 
— sekretorius ir prel. Leonar
das Gižinskas — narvs.

— Moksleivių sporto šventė, 
dėl lietaus negalėjusi Įvykti 
praėjusiame sekmadienyje, 
Įvyks spalio 3 d. (sekmadienį) 
11 vai. Marquette Parko stadi
one. Visi lietuviai mokslei
viai kviečiami šventėje daly
vauti. šventėje dalyvauti už
siregistravo nemažas mokslei
viu skaičius. Naujai norintieji 
užsiregistruoti, tai galės pada
ryti atvykę Į Įšventę. šventės 
dalyviams bus Įteikti specialūs 
ženklai, o rungtynes laimėju
siems atžymėjimai.

— Laima Mickus iš Marquette 
[Parko apylinkės baigė BS laip- 
' sniu Illinois State universitetą, 
Bloomington. II.. Pagrindi
niu dalyku ji studijavo istoriją.

— Jeannette Pavilionytė iš
rinkta Amerikos Legiono Swift 
posto pagelbinio Moterų viene
to iždininke.

perkelta prie 73čios 
Anthony Jucevičius 

laišku išdėstė savo 
wardo alder-

manui Francis X. Lawlor apie 
miesto autobusu stoti ir šalu
tinius kelius prie 71-mos ir 
California Ave. Abu laiškai 
susilaukė dėmesio ir buvo ko
mentuojami apylinkės spaudo
je-

— PVT. Edvardas C. Tamo
šaitis eina jauno kareivio ap
mokymą Fort Lewis. Wash. 
Tėvai gyvena Marquette Parko 
apylinkėje.

— Organizacijos, kurios ren
giasi dalyvauti Čikagos gaisro 
šimtmečio minėjime spalių 9 
d., prašome pranešti LB apy
gardos valdybos pirmininkui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA13

DEL VKŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ I

PETRAS KAZANAUSKAS, FrezidenUj
2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 1-T1V1

VERTIMAINAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
Butų nuomavimas. Įvairus draudimai 

BALYS BUDRAITIS
BUD’S REAL ESTATE 

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

4936 — 15th St., Cicero
Tel. 652-1202

PIRKITE BE BAIMĖS

Brangenybės, Laikrodžiai, Bovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI I LirrUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEM1N3K&5,
Chicago, III. 50632. Y e L Y A 7*980

3 BUTAI IR BIZNIO PATALPA. 
Tvirtas namas, aluminum langai, pla
tus lotas. Artima vieta Marquette Par
ke. $17,600.

2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS, apie 
$17,000 pajamų metams. Tvarkingai 
prižiūrėtas, saugioj vietoj. Rimtam 
pirkėjui, vertas S47,000.

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 mūsų. $39,600.

4 BUTU gražus mūras ii'v 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.

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

MRS. ROGERS 
advises on affairs of life, love, 

marriage, business etc.
Open, daily.

1128 W. Diversey Pkwy, 1st FL
Phone 929-5451

HOME INSURANCE,.

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

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
klvnas 41-ma ir Carnnbell.
PUIKUS BUNGALOW.

skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

įrengtas 
užim-

butai

Mar-

Call: Frank Zapoils 
3208% W. 95th St. 

GA 48654
5UV* iąm hrejąno Casualty Canpany

A. & L. INSURANCE & REALTY

k,

a

2951 WEST 63 STREET 
436-7878

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

LAlKRaBiLAl IR BRANGHNTPBĖS
Pardavimas ir Taisomas 

2646 WEST 6W> STREET
Tel.: REpvblIc 7-1B41

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

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

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

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis. Ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47-tos ir 
Pulaski. $37 500.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

K. E R T N G I S 
CAUFARWA SUPER SERVUI 
Taisomi aute metoal, stabdžiai, 

tuiwups Ir L L
4824 So. CAUFIRMIA AVĖ.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-SW

.Tonui Jasaičiui vakarais tel. 
434 — 2165. Visu lietuviu or
ganizuotas dalyvavimas suda
rys geresni Įspūdi ir parodys 
lietuvių vieningą organizuotu
mą.

Chicagos Meškeriotojų - 
Medžiotojų Klubas kviečia visus 
į Rudenini pikniką spalio 3 d. 
Bruzgulienės sode prie Tautinių 
kapinių. Bus įvairių valgių ir 
gėrimų, gros Ramonio orkest
ras. Pradžia tuoj popiet. (Pr).

*■ 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, Ill. 
Visa lietuviška visuomenė ma
loniai yra kviečiama dalyvauti. 
Dėl rezervacijų prašoma rašyti į 
Naujienas, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, Hl. 60608 arba skam
binti HA 1-6100. Vakarienė su 
kokteiliu $8.00 asmeniui.

OPEN HOUSE
Saturday & Sundav. Sept. 25th & 
26th. Noon to 5 P. M. Vicinity Addison 
& Kennedy X-WAY. Income Brick — 
2 ants. 6 rooms each. 3 bedrooms, en
closed porch. Hot water heat 2 car 

garage. Mid S40’s. For aunt, call 
725-8188 — IN 3-8534 

3747 W. ADDISON STREET 
BY OWNER

OAK LAWN 
CUSTOM BUILT

De luxe foot level 7 rooms. .
Choice Oakdale location.

Low 40’s.
GA 3-9290 .

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Aoskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET MCTAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL: VI 7-3447

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS


