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NAUJAS V. VOKIETIJOS OPOZICIJOS VADAS
SPAUDIMAS IZRAELIUI IR EGIPTUI 
DERĖTIS DĖL SUEZO ATIDARYMO
Nauja Izraelio raketa gales nešti atomo bombas

NEW YORKAS. — Valstybės Sekretorius Rogers savo Jung
tiniu Tautų kalboje palietė du. klausimus: Kinijos priėmimą į JT 
ir Viduriniųjų Rytų konfliktą. Jis apeliavo į Egiptą ir Izraelį pra
dėti tartis dėl Suezo kanalo atidarymo, kuris būtų praktiškas 
žingsnis Į taiką Viduriniuose Rytuose. Iš Washingtono pranešama, 
kad Amerika svarsto garantijas Izraeliui, kad jis nesibijotų dėl
savo saugumo, jei Egiptas pabandytų sulaužyti numatoma Suezo 
kanalo susitarimą. Galimas daiktas, kad prie garantijų prisidėtų 
ir Sovietų Sąjunga.

Pagrindinis nesutarimas dėl 
Suezo kanalo atidarymo yra 
Egipto reikalavimas, kad jo ka
reiviai būtų rytinėje kanalo pu
sėje. Egiptas siūlo atitraukti 
Izraelio kariuomenę 27 mylias 
nuo kanalo, o Izraelis sutinka 
atitraukti ją tik 6 ar 10 mylių. 
Izraelitai numato įsitvirtinti at
sitraukimo linijoje esančiuose 
kalnuose, o Egipto pasiūlyme 
kalnai ir nesunkiai apginami ke
liai pertuos kalnus pasiliktų jau 
neutralioje, niekeno žemėje. Iz
raelitams tektų įsitvirtinti ly
gioje dykumoje už tų kalnų.

Amerika Izraeliui aiškina, kad 
priėmus Egipto siūlymą, Ame
rika galėtų duoti Izraeliui jo rei
kalaujamų lėktuvų, paaiškinant 
arabams, kad tie lėktuvai — tai 
kompensacija Izraeliui už jo 
riziką atsitraukiant nuo Suezo į 
daug blogesnes pozicijas. Iz
raelis geriau norėtų pirma gauti 
Phantom lėktuvus, o paskui pri
imti rizikingas pozicijas.

Iš Izraelio ateina žinios, kad 
ten jau baigiama statyti vigai 
nauja, galinga raketa “Jericho”, 
kuri galės nešioti atominius už
taisus. Žvalgybos specialistai 
tvirtina, kad raketa esanti to
kia brangi, kad paprastoms bom
boms nešioti ji tiesiog neapsi
moka. Spėjama, kad Izraelis ar
ba jau turi atominę bombą arba 
tikisi ją greitai turėti. Vienas 
gerai informuotas amerikietis 
pasakęs, kad Izraelis pabaigs 
darbus su Jericho raketa už ke
lių mėnesių, ši raketa esanti 
skirta atgrasinti Egiptą, ir so
vietus nuo Izraelio miestų bom
bardavimo.

Izraelis pradėjęs darbą prie 
šios raketos konstrukcijos jau 
prieš 10 metų. Pradžioje ji buvo 
statoma Prancūzijoje, Marcei 
Dassault įmonėse, bendromis iz
raelitų ir prancūzų jėgomis. Pran 
cūzijai uždraudus eksportuoti į 
Izraelį ginklus, raketa buvo per
kelta į Izraelio įmones. Kiekvie
na raketa kainuojanti apie pus
antro milijono dolerių.

Jungtinės Tautos 
ieško sekretoriaus
NEW YORKAS. — Valstybės 

sekretorius Rogers buvo susi
tikęs su sovietų užsienio reika
lų ministeriu Gromyko aptarti 
naujo Jungtinių Tautų sekre
toriaus kandidatūros. Gromyko 
bandė dar spausti dabartinį sek
retorių U Thantą ir prašyti, kad 
jis pasiliktų savo vietoje, tačiau 
U Thantas atsisakė. Jis pasi
traukia šių metų pabaigoje.

Kandidatų j sekretoriaus vie
tą yra daug. Vienas ambasado
rius yra surašęs net 53 asmenų 
sąrašą. Daugiausia spaudoje mi
nimi yra keli diplomatai: Suomi
jos ambasadorius Max Jakobson, 
Austrijos Kurt Waldheim ir 
Pietų Amerikos valstybių siū
lomas Čilės diplomatas Felipe

1$ VISO PASAULIO

Laima Švėgzdaitė kandidatuoja, kaip liberalu partijos ats
tovė, High Parko, prie Toronto, rajone į valstijos parla
mentą. Rinkimai įvyks spalio 21 d. ''Toronto Daily Star", 
įsidėjęs didelę kandidatės nuotrauką pirmame puslapyje, 
sako, kad liberalai mobilizavo grožį sumušti demokratą 
kandidatą Shulmaną. Lietuvaitė Laima, 23 m. studijuoja 

teise. ■■■
*• -

fort mcpherson. — Ka- 
pitonas Ernest Medina, išteisin
tas Mylai kaimo skerdynių by
loje, parašė pareiškimą kariuo
menės vadovybei, prašydamas 
atleisti jį iš JAV kariuomenės, 
kurioje Medina ištarnavo 16 
metų. Jis sako, kad byla ir jos 
išgarsinimas spaudoje pakenkė 
jo tolimesnei karjerai kariuome
nėje.

MASKVA. — Sena nuteisto 
rusų rašytojo Vladimiro Bukov- 
skio motina paskelbė apeliaciją 
į visus geros valios žmones, pra
šydama padėti išgelbėti jos sū
nų iš kalėjimo psichiatrų rankų, 
kol jis dar nepasidarė visiškas 
paliegėlis. Bukovskis yra 28 me
tų. Jis buvo suimtas kovo mėne
sį.

BELFASTAS. — Airiai parti
zanai susprogdino britų kariuo
menės baraką, kuriame vienas 
kareivis žuvo ir 10 buvo sužeis
tų. Per paskutinius dvejis me
tus šiaurės Airijoj žuvo 116 as
menų, jų tarpe 27 kareiviai.

WASHINGTONAS. — Vals
tybinė Eismo Saugumo taryba 
planuoja visoje Amerikoje su
griežtinti automobilių vairavi
mo leidimų išdavimus ir jų prie
žiūrą. Siekiama suvienodinti vi
sų valstijų taisykles ir teismų 
procedūras.

JOLIET, Ill. — Du Stateville 
kalėjimo, prie Jolieto, prižiūrė
tojai buvo pašalinti iš darbo ir 
5 suspenduoti už apsileidimą. Iš 

hto kalėjimo trys negrai kaliniai,' 
sėdėję kalėjime už sunkius nu
sikaltimus, pabėgo, išeidami pro 
duris su lankytojais. Vienas ka
linys buvo nuteistas 150 metų 
kalėjimo, vienas 36 m. ir trečias 
— 50 m.

KANSAS City. — Sen. Barry- 
Goldwater pranašauja, kad atei
tyje ne Sovietų Sąjunga ar Ame 
rika bus stipriausia karinė vals
tybė, bet — Japonija.

Sadat - pirmas 
federacijos vadas 
BEIRUTAS. — Egipto prezi

dentas Sadatas buvo išrinktas 
pirmuoju Arabų Respublikų Fe
deracijos prezidentu. Libijos ir 
Sirijos prezidentai kartu su Sa- 
datu prisiekė laikytis federaci
jos konstitucijos ir dirbti jos 
tikslams pasiekti. Po federaci
jos konstitucijos pasirašymo vi
si trys prezidentai ilgai tarėsi 
kariniais klausimais.

Herrera. Afrikos šalys siūlo 
Etiopijos buvusį ambasadorių 
Jungtintėse Tautose Endalka- 
chev Makonnen, o Azijos kraš
tai — Ceylono diplomatą Hamil
ton Amersinghe. Sekretoriumi 
taps toks kandidatas, kurį pa
rems abi didžiosios galybės — 
Amerika ir Sovietų Sąjunga.

VALST. SEKRETORIUS ROGERS GINA
TAUTINĖS KINIJOS ATSTOVAM

NĘW YORKAS. — Valstybės sekretorius Rogers didesnę 
pusę savo kalbos Jungtinėse Tautose skyrė gynimui Amerikos pa
siūlymo, kad Tautine Kinija nebūtų išmesta iš Jungtinių Tautų. 
Bet kurio nario išmetimas yra labai svarbus ir reikšmingas Įvy
kis, galis sudaryti precedentą ateičiai. Tautinės; Kinijos išmeti
mas būtų pirmas nario išmetimas visoje JT istorijoje. Pradėjus 
išmetimus, daugeliui valstybių jie galėtų grėsti ateityje.

Sekretorius Rogers nurodė, 
kad Tautinė Kinija turi 14 mili
jonų gyventojų ir tai yra po
litinė realybė. Tautinės Kinijos 
vyriausybė valdo daugiau žmo
nių. negu jų valdo du trečdaliai 
Jungtinių Tautų 130 narių. Yra 
realybės pripažinimas ir Įverti
nimas faktų, kurie tęsiasi dau
giau 20 metų. Dvi vyriausybės 
šiandien valdo teritoriją ir žmo
nes, kuriems buvo 1945 metais 
duota reprezentacijos teisė J. 
Tautose. Kinijos žmonės turė
tų būti atstovaujami tų, kurie 
faktiškai' juos valdo. Yra taip 
pat realybė atiduoti Saugumo 
Tarybos vietą Kinijos Liaudies 
respublikai, kuri kontroliuoja di
desnį žmonių skaičių. Būtų ne
teisinga išmesti narį, kuris 25 
metus dalyvauja JT organizaci
joje ir laikosi jos chartoje nusta
tytų principų.

Toliau Rogers priminė, kad 
leidimas abiem Kini joms daly
vauti Jungtinėse Tautose nebūtų 
Kinijos padalinimas į dvi vals
tybes, nes visi žino, kad Ukrai
na ir Baltgudija nėra atskiros 
valstybės, tačiau jos turi savo 
atstovus’ Jungtinėse Tautose. 
Rogers pakartojo, kad dviguba 
Kinijos reprezentacija būtų pa
grista šių dienų padėties rea
lybės pripažinimo — de facto 
pripažinimo. Tautinės Kinijos iš
metimas, kaip siūlo Albanijos re
zoliucija, tik paaštrintų padėtį, 
susilpnintų organizacijos politi
nį ir moralinį charakterį, pasa
kė Rogers.

šie hrgumentai ir raginimas 
pripažinti esamą padėtį lengvai 
gali patarnauti komunistams, 
nes ir Rytų Vokietija, šiaurės 
Korėja ir šiaurės Vietnamas

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦Pietų Vietnamo karinė va
dovybė skelbia, kad jos šarvuo
čių dalinys prasiveržė Į komu
nistų apsuptą savo artilerijos ba
zę Kambodijoje. Pakeliui tan
kai ir lėktuvai sunaikinę 364 ko
munistų kareivius. Likusieji pa
sitraukę į šiaurę.

♦ Dalias kalėjime riaušes pa
kėlė apie 800 kalinių. Po ketu
rių valandų prižiūrėtojams ir 
policijai pavyko atstatyti tvar* 
ką. Vienas kalinys žuvo, kelio
lika buvo sužeistų, nukentėjo ir 
keli prižiūrėtojai.

♦ Londonas iškilmingai pasi
tiko Japonijos imperatorių Hiro
hito, kuris atvyko oficialaus vi
zito ir buvo sutiktas karalienės 
Elzbietos.

♦ Australijoj, Brisbanes apy
linkėse miškų gaisrai sunaikino 
šimtus akrų miško.

♦ Sovietu prezidentas Pod- 
gorny šiaurės Vietname pasmer
kė ir jos lėktuvų puolimus ir pa
gyrė šiaurės Vietnamą, kaip vie
nintelį tikrą leninizmo išpažinė
ją Azijoje. Matyt, Kinija nelai
koma grynai komunistine.

valdo nemažus plotus ir milijo
nus žmonių. Tais pačiais argu
mentais galima būtų remti ir tų 
valstybių priėmimą į Jungtines 
Tautas.

Kinijos išmetimo precedentas 
ateityje galėtų pirmiausia būti 
taikomas Pietų Afrikai ar Por
tugalijai, kurių Jungtinėse Tau
tose nenori matyti Afrikos vals
tybės.

Kardinolo globa VOKIETIJOS KRIKŠČ. DEMOKRATAI
nedaug kainavo

ČIKAGA. — “Chicago Tri
bune”, atsakydamas į skaityto
jo paklausimą, rašo, kad Veng
rijos katalikų primo, kardinolo 
Mjindszenty prieglauda Ameri
kos ambasadoje Budapešte ame
rikiečiams mokesčių mokėto
jams nekainavusi nė vieno cen
to. Už jo maistą, knygas, dra
bužius ir kitus reikmenis per 
visus 15 metų mokėjusi viena 
privati Amerikos katalikų orga
nizacija, kuri savo vardo neno
rinti skelbti.

Iš Amerikos ambasados kar
dinolas gavo tik butą iš kelių 
kambarių. Pačiam ambasado
riui tekę truputi susispausti.

Europos rinkos 
protesto nota

PARYŽIUS. — šešios Europos 
Bendros valstybės įteikė Ame
rikai protesto notą dėl preziden
to Nixono paskelbtų mokesčių 
palengvinimų biznieriams nau
joms mašinoms ir Įmonių įrengi
mams pirkti, šalia 10% tarifo 
Į Ameriką importuojamoms pre
kėms tie mokesčių atskaitymai 
labai pakenks Europos rinkos 
prekybai. Notoje sakoma, kad 
JAV vyriausybės priemonės ga
li iššaukti atkirsį Europos pra
monės . šalyse.

Prie šio pareiškimo prisidėjo 
ir Britanija, nors ji dar nėra rin
kos narė. Mokesčių pakeitimus 
biznio Įmonėms dar turi patvir
tinti JAV kongresas, šį projek
tą puola ir Amerikos darbininkų 
unijos, reikalaudamos, kad eko
nominiai pakeitimai, mokesčių 
palengvinimai’ paliestų ne tik 
biznierius, bet visus amerikie
čius. Atstovu Rūmu lėšų komi
tetas siūlo palengvinimus biznie
riams sumažinti iš 10% iki 7%.

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas gavo iš kongre
so Įstatymą, kuris paskirsto cu
kraus kvotas. Juodieji kongreso 
nariai protestavo, kad Pietų Af
rikai leidžiama Įvežti i Ameri
ką 57,745 tonas cukraus.

TOULOUSE. — Kinijos dele
gacija apžiūrėjo prancūzų Con
corde lėktuvų Įmones ir patį lėk
tuvą. Prancūzijos transporto nii- 

! nisteris pareiškė viltį, kad 1974 
metais naujas keleivinis lėktu
vas skris Į Kiniją, kuri norinti 
pirkti tris lėktuvus.

William Lynch ii Bremerton, Wash., 
yra tik 18 metu, tik baigęs vidurinią
ja mokykla, takiau jis buvo išrinktas 
j miestelio švietimo tarybę. Pirmi
niuose rinkimuose jis nugalėjo 60 mė

ty amžiaus tarybos pirmininką.

Palaidojo Z. Toliuši
Zigmas Toliušis, teisininkas, 

visuomenininkas, trumpai sir
gęs, mirė Kaune š. m. rugsėjo 
12 d. Palaidotas rugsėjo 15 d. 
Milišiuose, tėviškėje netoli Jur
barko. Toliušis buvo gimęs 1889 
m. spalio 30 d. 1908 m. Kaune 
m. spalio 30 1908 m. Kaune bai
gęs gimnaziją ir 1912 m. teisės 
mokslus Petrapily, negalėdamas 
gauti darbo Lietuvoje, iki 1917 
m. tarnavo rusų teismo Įstaigo
se Kijeve ir Poltavoje. Toliušis 
1920 m. buvo paskirtas Lietuvos 
nepaprastu Įgaliotiniu Ukrainai 
ir Charkove pasirašė susitari
mą dėt lietuvių tremtinių grąži
nimo Lietuvon.

1921 m. Lietuvon grįžęs, To
liušis buvo svarbesnių bylų tardy 
toju, 1924—1944 m. buvo advo
katas Kaune, 1941-44 m. — Lie
tuvos advokatų tarybos pirm.

Velionis .visuomenės darbu do
mėjosi nuo gimnazijos laikų. 
1906—1908 m. dalyvavo “Dai
nos” draugijoje ir jos vaidini
muose. Aktyviai veikė studentų 
tarpe Petrapily, karo metu dirbo 
lietuvių tremtinių tarpe Polta
voje ir Odesoje. Kaune dalyva
vo įvairiose visuomenėse orga
nizacijose: Kalinių globos d-joje, 
žiburėlyje, Vytauto D. Komite
te, Vilniaus krašto lietuviams 
šelpti komitete, Spaudos Fonde, 
Varpo bendrovėje ir kt.

1922—1927 m. Z. Toliušis bu
vo Lietuvos seimų narys ir vals
tiečių liaudininkų frakcijos pir
mininkas. Dirbo Lietuvos vals
tiečių liaudininkų sąjungos va
dovybėje ir visą laiką buvo ak
tyvus narys.

Sovietams okupavus Lietuvą, 
Z. Toliušis 1940 m. liepos 11 d. 
buvo suimtas ir beveik metus 
laikytas kalėjime. Kilus karui, 
išsilaisvino. Vokiečių okupaci
jos metu dirbo pogrindyje. Bu
vo vienu iš autorių žinomo me
morandumo, kurį vokiečiii oku
pacinei valdžiai 1942 m. Įteikė 
dr. K. Grinius, kun. M. Krupa
vičius ir prof. J. Aleksa.

1944—1945 m. sovietų vėl ka
lintas Kauno ir Vilniaus kalėji
muose. 1946 Im. trečią kartą 
suimtas ir nuteistas 5 metams. 
1951 m. suimtas ketvirtą kartą 
ir buvo ištremtas Į Sibirą. Tik 
1955 m. grįžo Lietuvon ir 1959 
m. buvo nubaustas 48,000 rb. 
už testamento sudarymą.

Velionis dirbo ir spaudoje: 
nuo 1906 m. “Vilniaus žiniose”, 
valiau — “Lietuvos ūkininke”, 
“Lietuvos žiniose”, “Teisės” žur
nale. Yra parašęs eilę brošiūrų 
iš teisės srities. Iš Sibiro grį
žęs parašė atsiminimus ir ke
lias monografijas iš Lietuvos 
meno istorijos. Visa tai liko 
rankraščiuose. (E)

♦ Vakarų Vokietijon iš ryti
nės zonos praėjusį savaitgalį at
bėgo 5 asmenys.

IŠSIRINKO NAUJĄ VADĄ R. BARZELĮ
SAARBRUECKEN. — Vakarų Vokietijos krikščionių demo

kratų partijos suvažiavimas išrinko naują pirmininką ir kandidatą 
i kanclerius Reiner Barzel, partijos parlamentarinės grupės vadą, 
47 metų amžiaus. Jam teks vadovauti partijai, besirengiant 1973 
metų parlamento rinkimams ir, juos laimėjus, ko krikščionys 
demokratai tikisi, vadovauti vyriausybei. Barzel gavo 344 balsus, 
o jo konkurentas Helmut Kohl, 41 m. Rhinelando-Palatinate vals
tijos premjeras gavo 174 balsus. Kohl vadovavo tai krikščionių 
demokratų grupei, kuri siūlė partijos pirmininko ir partijos kan
didato į kanclerius vietas atskirti. Kohl grupė buvo kandidatu 
Į kanclerius numačiusi buvusį reikalų minister} Gerhardą Schroe- 
derį.

Partijos atstovų suvažiavimas 
buvusį kanclerį ir partijos vadą 
Kiesingerį išrinko garbės pir
mininku. Jis turi jau 67 metus. 
Kiesingeris irgi priklausė tai 
grupei, kuri siūlė pirmininko ir 
kanclerio pareigas atiduoti dviem 
kandidatam. Jis balsavo už Hel
mutą Kohl.

Rainer Candidus Barzel gimė 
1924 m. birželio 20 d. Brauns- 
berge, Rytinėje Prūsijoje, kuri 
dabar yra Lenkijos ribose. Mies
tas dabar vadinamas Braniewo. 
Barzel tėvas buvo gimnazijos 
mokytojas ir turėjo septynis 
vaikus. Barzel šeima 1931 me
tais persikėlė į Berlyną, kur 
Rainer lankė Jėzuitų gimnaziją. 
Ją naciams uždarius, jis perėjo 
į viešąją mokyklą ir 1941 m. įs
tojo savanoriu į karo laivyną, 
kur tapo žvalgybos lakūnu su 
leitenanto laipsniu. Barzel bai
gė Cologne universitete teisę 
daktaro laipsniu ir pradėjo dirb
ti krikščionių demokratų parti
joje, katalikų .politikų padeda
mas. Į Vokietijos parlamentą 
Barzel pirmą kartą pateko iš
rinktas katalikiškame Paderbor- 
no rajone 1957 metais.

Konservatoriai
- prieš Nixona

WASHINGTONAS. — Vals
tybės prokuroro Mitchell žmona 
Martha, pagarsėjusi savo pa
reiškimais spaudai apie Aukš
čiausią Teismą ar sen. Fulbrigh- 
tą ir jų liberalias pažiūras, nese
niai parašė labai entuziastingą 
paramos laišką Young American 
for Freedom organizacijai, pa
remdama jos tikslus ir prašy
dama visus amerikiečius remti 
ją lėšomis. Dabar ji to laiško 
gailisi.

Pasirodė, kad nauja preziden
to Nixono politika Azijoje nepa 
tiko jaunųjų konservatorių or
ganizacijai. Ji nutarė neberem- 
ti prezidento Nixono perrinkimo 
ir pradėjo kritikuoti prezidento 
užsienio ir vidaus politiką. Kaip 
žinoma, John Mitchell bus prezi
dento rinkimų kampanijos pla
nuotojas ir vadovas. Tuo tarpu 
jo žmonos laiškas jauniems kon
servatoriams bus panaudotas 
kampanijoje prieš Nixona.

Britų atsargos 
vėl padidėjo

LONDONAS. — Britanijos 
aukso ir užsienio valiutos rezer
vai rugsėjo mėnesį vėl paaugo 
206 milijonais dolerių. Tai jau 
dvyliktas iš eilės mėnuo, kai bri
tų atsargos didėja ir siekia virš 
5 bilijonų dol.

Prie šio padidėjimo daug pri
sidėjo ir dolerio krizė, sumažė
jus pasitikėjimui dolerių valiu
tos spekuliantai ėmė investuoti 
dolerius į svarą ir kitas stiprias 
užsienio valiutas.
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Skautininkių apsilankymas
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LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

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

NR. 35 (339)

pakeliui į Jubiliejinę Stovykla Vokietijoje
Ši vasara daugeliui iš mūsų praėjo stovyklaujant, keliaujant 

čia ir užjūriuose, ypač kai didžiausias dėmesys krypo į Europą, 
kur Vokietijos Schwetzingeno miškuose stovyklavo 280 lietuvių 
skautų ir skaučių.

Liepos mėnesį didelis būrys se
sių ir brolių, prieš pradėdami 
stovyklauti Jubiliejinėje stovyk
loje Vokietijoje, aplankė keletą 
Europos kraštų. Su jais kartu 
keliavusi Liet. Skautų S-gos auk
ščiausios vadovybės vienintelė 
atstovė Seserijos Vyriausioji 
Skautininke L. Milukienė kele
tui dienų buvo sustojusi Romo
je. Liepos 21 d. ji, lydima s. So
fijos Girdauskienės ir s. Sofi
jos Jelionienės, aplankė Romoje 
gyvenanti mūsų diplomatijos še-: 
fa Minister! Stasi Lozoraiti. >

Maloniai ir nuoširdžiai Minis- 
terio ir p. V. Lozoraitienės pri
imtos, sesės papasakojo savo ke
lionių įspūdžius, o Vyriausioji 
Skautininke pateikė smulkesnių 
žinių apie vykstančius Jubilie- 

jinėn stovyklon skautus, jų skai
čių, papasakojo apie skautišką 
veikią JAV ir patirtus Įspūdžius 
kituose kraštuose, šiam apsi
lankymui prisiminti mūsų Vy- š 
riausioji Skautininke Įteikė p. 
p. Lozoraičiams J. Gliaudos kny-į .

gą “Simas” ir Lietuvos vaizdų 
albumą.

Šeimininkams nuoširdžiai glo
bojant, pora valandų malonaus 
pokalbio nepastebimai greitai 
prabėgo. Buvo labai įdomu su
sipažinti ir būti priimtoms ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
ministerio matyti jo didelį rū
pestį lietuvių ir Lietuvos reika
lais. Šia proga tenka pažymė
ti, kad Lietuvių Skautų Sąjun
ga 1968 m. Minister} St. Lozo
raitį yra apdovanojusi aukščiau
siuoju — Geležinio Vilko ordinu 
lietuviškos skautybės 50 metų 
sukaktuvų proga.

Atsisveikinant, išlydėję mūsų 
seses net už vartų. Ministeris 
ir ponia perdavė linkėjimus vi
sam Amerikos ir Kanados skau
tiškam jaunimui.

Tuo metu besileidžiančios sau
lės spinduliai apšvietė geležinių 
kiemo vartų viršuje ryškiomis 
spalvomis šviečiančius Lietuvos 
Vytį ir Vatikano valstybės her
bą. sj

ANT LIETUVOS ATSTOVYBĖS PRIE VATIKANO NAMŲ LAIPTŲ

Iš kairės: s. S. Girdauskienė, Liet. Skaučių Seserijos Vyriausia Skautininke 
s. Lilė Milukienė, p. V. Lozoraitienė ir Min. St. Lozoraitis.

DŽIAUGSMAS

Jau turime jachta
Chicagos jūrų budžių “Prezi

dento Smetonos” įgulai šių me
tų spalio 1 d. buvo didelio 
džiaugsmo diena: gauti naujos 
fiberglass jachtos Pearson -Com
mander - - 26 nuosavybės doku
mentai.

Šią naudotą burinę jachtą, tik 
6 m. senumo, labai gerai išlaiky
tą. su visomis burėmis, navi
gacinėmis priemonėmis, elektro-

niniais instrumentais, iš viso 
devynių tūkstančių dolerių ver
tės, pavyko nupirkti Jachtos 
Fondo lėšomis, paimant nedide
lę paskolą iš Ihtuanicos tunto. 
Jachtos buvęs savininkas ame
rikietis finansininkas pusę jach
tos (4,000 dol. vertės) įteikė 
kaip dovaną Prezidento Smeto
nos jūrų budžių Įgulai, o didesnę 
pusę teko apmokėti.

Pea r son-Com mander-26 
ilgis jachtos kapitonu 3 
kadencijai budžių įgula
ko j. v. s. Bronių Juodelį. Jau 
sutvarkyti jachtos draudimo bei 
žiemos uosto reikalai ir dabar 
atliekami pirmieji plaukiojimai 
iš Monroe uosto, kuriame 
naujai įgyta jachta.

pėdų 
metų 
išrin-

stovi

Los Angeles filisteriai pa- 
400 dvi. Lietuvių Foto Ar

li. Rugsėjo 18-19 dienomis 
azimiero par. salėje. Los 

[Ąp^eles fijįstej-iąj pristatė kun. 
Ipg. A. Kezio S. J. Foto darbus 
ir filmuą visuomenei. Per du 

į vąkarus foto vaizdų paroda, fil- 
I rųą apie T. T. Jėzuitų Jaunimo 
Į Centrą Chicagoje ir filmo “Dvy
lika” pirmą dalį (poetas M. Vait
kus, redaktorius visuomeninin
kas L. Aim utis, politikas prel. 
M. Krupavičius, diplomatas V. 
Sidzikauskas, kompozitorius A. 
Žilevičius. dali brinkąs A. Galdi
kas), pamatė apie 300 žmonių.

PRO AUTOBUSO LANGĄ Į RAKO MIŠKĄ 
šypsosi sesė Fausta Bobįrvaitė.

G. Plačo nuotr.

įteiktas kūjį. ps. A. Keziui foto 
archyvo darbams finansuoti.

Į^ivp vado pareigų perda- 
yjjnas įvyks Chicagos Lituani- 
cos tunto jūrų skautų Algiman
tų laivo iškilmingoje sueigoje 
spalio 10 d. 10 vai. ryte Jauni
kio Centre. Visi Algimanto lai
vo nariai renkasi baltomis uni-

formomis. Visų dalyvavimas 
būtinas. Laivo vadas

“Kernavė” kviečia norin
čias įstoti j skaučių eiles. Po ru
deninės tunto sueigos “Kerna
vės” tunte skautiška veikla pra
sidėjo draugovių sueigomis. Spa
lio 3 d. įvyko “Mirgos”, “Živi
lės”, “Dubysos” ir “Šešupės” 
dr-vių sueigos Jaunimo Centre. 
Norinčios įstoti į skaučių eiles, 
tesikreipia į tuntininkę ps. D. 
Dundzilienę, tel. 582—2549.

X Artėja puota pilies kuore. 
Kernavės kuore — didžiulis su
bruzdimas: kernaviečių tėveliai 
ir jų svečiai linksminsis puotoje, 
kuoro menėje, šeštadienį, spalio 
23 d. Suksim ratelį — ir ne tik 
į vieną pusę!

Po vaišių ir žaidynių, “Ne
rija7’ renkasi į sueigą, kuri įvyks 
sekmadienį, spalio 10 d., Jauni
mo Centre. Visos sesės ren
kasi Jaunimo Centro 9:30 vai. 
ryto, iš kur organizuotai eisime 
ir dalyvausime 10 vai. šv. Mi
šiose Tėvų Jėzuitų koplyčioje. 
Po pamaldų, 11 vai. iškilminga 
sueiga Jaunimo Centro žemuti
nėje salėje. Skautininkės-kai,

tėveliai ir svečiai maloniai kvie
čiami atsilankyti.

“Nerijos” jūrų skaučių 
tunto vadija 

Skautininkės kviečiamos 
svarbiam pasitarimui. Visos Chi- 
cagoje ir apylinkėse gyvenančios 
skautininkės yra kviečiamos į 
svarbų skautininkių pasitarimą 
šį ketvirtadienį, spalio mėn. 7 
8 vai. vak. Jaunimo Centre. Vi
sos skautininkės kviečiamos da
lyvauti.

Chicagos Skautininkių 
Draugovė

* Iškilminga “Aušros vartų” 
tunto sueiga įvyks sekmadienį, 
spalio 17 d. Jaunimo Centre. Vi
sos organizuotai dalyvausimo XI 
vai. šv, Mišiose Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, o po pamaldų rinksi
mės iškilmingai tunto sueigai 
Jaunimo Centro didžiojoje salė
je. Visos sesės Jaunimo Cent
re renkasi 10:300 vai. ryto.

Aušros Vartų tunto Vadija 
Pranešimas dainuojančioms 

skautininkėms. Chicagos skau
tininkių draugovės “Dainuojan
čios Sesės” renkasi repeticijai šį 
ketvirtadienį, spalio 7 d.,. 7:3.0 
vai. vak.. Jaunimo Centre.

KERNAVĖS KUORAS 
ATKELIAVO 
Į JAUNIMO

O kitos pačios vyriausios šia
me sparųučįų būryje — štabo 
Pelėdos — prisistatė su savo val
džios atsisakančių šūkiu:

Pelėdos buvom, pelėdos esam, 
Pelėdom nebūsim!

LIETUVIŲ RADIJO FORUMO PROGRAMOJE
rugpjūčio 7 d. dalyvavusios Chicagos "Nerijos" tunto 

jūrų skautės.
Inž. A. Rudžio nuolr.

stovyklinės pabaigtuves: 
naujo darbo pradžia

Lietingo rugsėjo 19 d. ryto 
nuotaiką praskaidrino didžiulis 
būrys kernaviečių, įžygiavusių 
Jaunimo Centro salėn su skam
bia stovykluos daina. Tai “Ker
navės kuoro” sesės, nešinos vi
sais valdžios ir garbės ženklais 
bei gairelėmis (nebuvo tik popu
liariosios šluotos, kurios pelenai 
ir visi su ja surišti, šypsena pa
lydimi, prisiminimai liko tūnoti 
rudenėjančiame Rako ąžuolyne).

“Kernavės kuoro” išsirikia
vusias stovyklautojas stebi 

į nemažas tėvelių būry b ir Į . .
šią rudeninę tunto sueigą 

atsilankę svečiai:
rajono vadas v. s. P. Nedas, 

rajono vadeivė ps. I. Kerelienė 
“Nerijos” tunto tuntininkė ps. 
A. Jovarauskienė ir sesė A. Ma- 
lašauskienė, “Aušros Vartų” tun
to tuntininkė ps. A. Ramanaus
kienė, “Lituanicos” tunto atsto
vas s. S. Miknaitis ir “Kernavės” 
tunto tėvų komiteto nariai.

Po stovyklos komendantės ko
mandos “ramiai”, išgirstame pa
skutinį (liepos 23 d.) stovyklos 
viršininkės s. V. Aleknienės liūd
na įsakymą “Skelbiu “Kernavės 
kuoro” stovyklą uždarytą”.
Konkurso rezultatų besiklausant, 

visoms sesėms atgyja malo
nūs stovykliniai prisiminimai, 
veidai pasipuošia šypsenomis. 
Tarpskiltinį konkursą stovyklo
je laimėjo Nendrių ir Ramunių 
skiltys ir viršininkės buvo ap
dovanotos. Pavyzdingiausiai 
stovyklavusiai sesei — Ritai Li- 
kanderytei — teko Chicagos 
skautininkių dr-vės dovana, s. 
Pr. Turūtos dovanotos knygos 
paskirstytos taip: darbščiausiai 
skiltininkei — O. Barškėtytei, 
savivaldos dienos viršininkei — 
L. Rimavičiūtei, konkursą lai
mėjusių Ramunių skilties skil
tininkei — R. Reliūnaitei. už sa
vanorišką talką stovykloje — 
vyr. sk. R. Kaveckaitei. ir už rū
pestingą darbą paukštyčių pasto
vy klėj e — vyr. sk. K. Bukavec- 
kaitei. Darbščiausia skiltis — 
šypsenos, kurios ne tik daug 
dirbo, bet dirbdamos ir šypso
josi.

Skilčių šūkiai nubanguoja iš
sirikiavusiomis stovyklautojų 
gretomis. Paskutinės rikiuotė
je — mažosios raudonšlipsės pa
pūgėlės susilaukia tėvelių ir sve
čių plojimų už savo šūkį:

Į Mes, papūgos, daug žygiuojam, 
Kernavės vardą vis kartojam! 
Kernavės kuoras, Kernavės 

'kuoras. Kernavės kuoras...

Tikėkimės, kad kitų metų sto
vykloje jos pavirs kitos rūšies 
gyviais ir... vėl vadovaus!

Griausmingiausiai nuaidėjo 
visos stovyklos šūkis:

Kernavės kuoro .dvasia 
Atgijo Rako miškuose!

Jo autorės — Vėžliukės (tik 
ne tos, kur lėtai ropoja!).

Kai jau visų b.uvo prisistatyta, 
tuntininkęi ps. D. Dunrizi- 
lienei perduodami visi sto
vyklos ženklai ir gairės. O....: 
jų daug buvo — tuntininkęi 
jau nebeužtenka dviejų ran

kų juos visus priimant.

Po to Įnešama tunto vėliava, 
sugi ėdamas himnas. Tunto ad
jutante ps. A.* Rąuchienė per
skaito tunto Įsakymus. Juose 
pranešama apie “Gintaro” vado
vių mokyklą baigusias seses, 
kurias apdovanoja. tuntininkė. 
Už pavyzdingą pareigų ėjimą ke
liamos į paskiltininkės laipsnį 
R. Beliūnaitė, G. Jelionytė ir’ 
L. Snarskytė. Viešu pagyrimu 
išskiriamos šios sesės: O. Barš- 
kėtytė, R. Kaveckaitė, R. Mar- 
tytė ir L. Rimavičiūtė. Visa ei
lė skaučių Įsigijo Įvairių specia
lybių : vėliavininkės, plaukikės, 
pionierės, iškylauto jos , o paukš
tytės — dainininkės, šeiminin
kės, auklės ir kt.

Nuoširdžią pądėką už rūpes
tingą vadovavimą stovyklai tun
tininkė išreiškia sesei V. Alek
nienei, o už sotų ir gardų mai
tinimą didelis “Ačiū*7 teko p. L 
Rimavičienei ir visam mamyčių 
kvartetui, šį sunkų darbą dir
busiam. Padėką sesė Dalia Dun- 
dzilienė papildė savo darbo juos
tomis su kabančiąja nudirbtąis 
“geraisiais darbeliais”. Beliko 
tik juos suskaičiuoti.

Naujus veiklos metus prade
dant, įvyko draugininkių pasi
keitimas' “Živilės” dr.-vėje: bu
vusios dr-kės t. n, vyr. sk. R. 
Daugvilaitės pareigas perėmė 
vyr. sk. S. Traškaitė.

Pranešamas naujas “Kerna
vės” stovyklavietės administra
cinis komitetas, kurį šiais me
tais sudaro p. p. M. Kiela, A. 
Kiudulas ir A. Sadauskas.

Pasibaigus oficialiai daliai, pa
gerbiame išnešamą tunto vėlia
vą ir linksmai nusiteikiame:

prasideda dainos, pasirody
mai ir kiti margumynai,

išmokti keliose . šios yąsąros 
stovyklose, nes mūsų tunto ser 
sės ne tik “Kuore” dirbo ir links
minosi : jų stovyklauta net ir Vo
kietijos jubiliejinėje stovykloje, 
štai kelionės nepabūgusios mūsų 
sės: R. Janušaitytė, R. Sekmo- 
kaitė ir S. Traškaitė.

Pasirodymuose k er n avietės
judesiais ir dainomis vaizdavo, ,

ką jos išmoko stovykloje. Buvo 
čįą ir sesės Rūtos pravestas “a 
ųįi ųli” su visais komplikuotais 
judesiais — net nespėjame aki
mis sekti bepįazdančių ore ran
kų. Ji taip pat vedė išsirikiavu
sių sesių mankštą. Išgirdome 
ir kelias dainas (liaujas ir jau ži
nomas), o sesė Jūratė pravedė 
indėnišką pasakojimą apie iš
plaukiantį žveją ir visus jo ke
lionės nuotykius. O vėliau sesė 
Rūta taip “susuko” ratelį, kad 
susisuko ir šokusių galvos, susi
pynė rankos.

Bedainuojant “Kernavės kuo
ro” dainą, kuriai žodžius ir me
lodiją sukūrė s. J. Kerelienė, 
kuoras vėl susijungė su Kerna
vės pilimi ir įsitvirtino naujiems: 
veiklos metams. Ašenajųs

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 įąi- 
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 gyveniniu ir jų kieta, ideologine veikia.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - Šeru o gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psh, 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

A lot oi

cider Bonds-

reriemptSaa. And

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

— JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. l

NUO SKLEROZES APSAUGA YRA GALIMA
Meskime senus prietarus, būk senatvės sunkumai 

yra mums neišvengiami. Gyvenimo tiesa
t

Dešimtmečiais dirbo moksli
ninkai ir susekė, kad mes gali
me apsisaugoti nuo peranksty- 
bos ir perdidelės sklerozės. Su
sekta, kad perdidelė sklerozė pas 
žmogų atsiranda dėl medžiagos 
apykaitos pakitimo — dėl perdi- 
delio jo kraujo suriebėjimo — 
dėl chlehterolio pagausėjimo 
kraujuje. Jau virš šimtas metų 
praėjo, kai pirmieji gydytojai 
susekė, jog perdidelis kraujo
riebumas duoda pradžią vidinei 
arterijos sienelei priskresti. Tam 
priskretimui didėjant, širdies ir 
kitų organų kraujagyslių spin
dis ima siaurėti. Jis siaurėja iki 
visiško kraujagyslės užsidarymo. 
Jei tokia užsidariusi kraujagys
lė yra širdyje — žmogus aptu
ri širdies ataką. Net triušius ir 
tuos tyrinėtojai susirgdino skle
roze, duodami jiems cholestero
lio ir riebalų prie normalaus 
triušiams maisto. Triušiai ne
gaudavo sklerozės, jei prie nor

— —------------------------------------- -

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs, lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų 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 katalikišku, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, bary 
kai'ir kt• .....

. . Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.
» - -

POEZIJOS VEIKALAI
Amžina tautos dvasia,

. . ■ Laimink mūsų siekį —
f: ’ ' Vėl gyvenki mumyse,

Giesmėje skambėki.
Vincas Jonikas

Poeziją '—'kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti. mažuti, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
Erginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į. gamtos vaizdų ir garsų ste- 
•hnkfric Dramatiškai' besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
.juokauja ir_.yerkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmės, - v: "/•'>

* 7 Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1.-Ji‘Ausuštaitytė.<VaicIūniėnė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for- 

mato,-128 . Kaina $1.-—-
V _*2. Jurais Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psi $2.00. -
X::c3. Bernardas Bfndžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 
Kaina S1.0Q. - *• • ' 7
/ ''4; K*zys Bradūnąs,.SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin
kinys. 95* pšL $2.00.1 - 'i > .• ''■■■

5. Butkų. Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 PsL $1.50.
‘ '-6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE; Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
1 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00
8. Anatoliius Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psL S2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės. 62 psl. $0.75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psL $2.00.
11. Alė Rūta - Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
' 13. Nadas Rastenis, THE FOREST OP ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16 Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii Ivrikos knyga. 152 psl. $2.50.

' IT Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė
liai. 92 ‘psL, $1.00. V _ ,

- 18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Kleraščiai. 112 psl. $1.00. 
19* Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl., S1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50 
21^ Alfonsas Tvruolis. METU VINGIAI. Lvrikos rinktinė. 180 psl. $3.00 
22^ Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

55 psi $1 -00.
- 23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 nsl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psL $3.00.

' Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankvti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU Chicago, HL 60608
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malaus jų maisto būdavo pride
dama baltymų su miltiniais ga
miniais. Riebiai maitinant bu
vo galima susirgdinti skleroze 
visokius gyvius: triušius, šunis, 
viščiukus, žiurkes, jūros kiauly
tes ir beždžiones. Beveik be iš
imties, visi tie gyviai gaudavo 
sklerozę maitinami padidintu 
kiekiu cholesterolio ir gausiau 
gaudami riebalų. Susekta, kad 
nebūtinai turi būti didelis krau
jo suriebėjimas, kad sklerovė 
vystytųsi pagreitintu tempu. Iš 
kitos pusės, neduodant riebaus 
maisto gyvuliams, nebūdavo ga
lima pas juos sukelti didesnio 
laipsnio sklerozės.

Galima sumažinti esama 
sklerozę

Pakeltas kraujospūdis (high 
blood pressure) tik pas riebiai 
valgančiuosius pagreitindavo 
sklerozės išsivystymą. Buvo su
sekta, kad nustojus riebiai mai-

Filmu aktorė Norma Crane vaidina "Fiddler on the Roof" filme.

tinti gyvulius, galima buvo su
mažinti, net ir prašalinti pas 
juos atsiradusią arterijų sklero
zę. Tai labai džiugus susekimas 
visiems, norintiems ir pajėgian
tiems pas juos atsiradusią per- 
ankstybą sklerozę sumažinti bei 
prašalinti. Taigi tvarkingu mai- 
tinimusi ir reikiamu maistu mes 
galime gintis nuo ateinančios ir 
nuo esamos sklerozės.

žinoma, kad sklerozė yra su
dėtinga negerovė. Susekta, kad 
ne vien perriebus maistas su
žadina pergreitą mūsų krauja
gyslių priskretimą. čia pagal
bon ateina kiti niekad ėjai: pa
keltas kraujo spūdis, cukraligė, 
cigarečių rūkymas, prie TV bei 
automobiliuose ar baruose už
sisėdėjimas — nejudrumas.

Skelrozė bijo liesaus ir 
nesaldaus maisto

Naujai išleista knyga apie 
Mayo ligoninės dietas “Mayo 
Clinic Diet” dėl išvengimo skle
rozės pataria nevartoti perdaug 
gyvulinių riebalų. Priešingai, 
reikia savam maiste vietoj gy
vulinių riebalų daugiau naudoti 
augalinius, ypač safflawer oil. 
Griečiau norėdamas kovoti su 
skleroze žmogus turi vengti ne 
tik riebalų, bet ir tiesioginių 
cukrų: neimti saldžių gėrimų, 
pyragų, pyragaičių, tortų, saldai 
nių, medaus, saldžių uogienių 
bei kitokio pukrum perkrauto 
maisto.

žmogaus žmoniškumas yra 
visako pagrindas

Jokie patarimai nepadeda ne
žmoniškam— jausmais pasupu
siam žmogui tol, kol jis sužmo- 
niškėja — kol jis jausmais susi
tvarko — kol jis pajėgia elgtis 
taip, kaip reikia, o ne taip, kaip 
j j - jo nesveiki įpročiai verčia 
veikti. Dabar žmonės jausmais 
taip sumenko, kad netoli 80% 
jų nepajėgia pildyti gydytojų 
nurodymus. Kaip jausmais ne
sveikas jaunuolis neboja raudo
nų šviesų — per jas važiuoja, ly
giai taip sumenkęs jausmais su
augusysis perdaug riebiai, sal
džiai ir tingiai — nejudriai gy
vena. Toks tampa, kaip chirur
gas Chicago je Philip Th orėk 
‘Tour by four human garbage 
can”.

Kad mes pajėgtume visur ir 
visada žmoniško saiko prisilai
kyti, mes visų pirma turime žmo
niškus tokiam darbui Įrankius 
Įsigyti: savus jausmus susitvar
kyti. Be sureguliavimo savų 
jausmų — nė iš pėdos Į visokerio
pą gėrĮ. Nesveiki jausmai yra 
visokio, žmogaus ant žemės pa

pildomo blogio šaltinis. Užtai 
visi imkime save nagan; pradė
kime vien gerais darbais užsiim
ti, kad greičiau*’pajėgtume sa
ve sužmoginti, savo asmenybę 
patobulinti — jausmais žmoniš- 
kesniais tapti.

Pasiskaityti. Mayo Clinic Diet 
Manual, W. B. Saunders Co.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Praktiškas valgis sklerozės 
sumažinimui

Klausimas. Norėčiau, kad 
Gerb. Daktaras paaiškintumėte, 
kaip praktiškai maitintis sklero
zės išvengimui bei jos sumažini
mui. žinau, kad ir žinodami ne 
visi prisilaikys tokio naudingo 
sau maisto, nes mūsų Įpročiai 
yra skirtingi. Vienok pajėgsiu 
geriau orientuotis ir sau bei sa
vo šeimai imsiu sveikiau valgius 
gaminti tada, kai sužinosiu da
bartinės medicinos patarimus 
sklerozės tvarkymąsi maisto pa
galba.

Atsakymas. Bendrai orienta
cijai galima paduoti bendrus pa
tarimus. Kiekvienas žmogus tu
ri skirtingą maisto pareikalavi
mą, nes kiekvienas yra skirtin
gos kūno sudėties, skirtingą dar
bą dirba ir savitai savo gyve
nimo dienas leidžia.

Dabartinė medicina pataria 
neperkrauti kūno ne tik rieba
lais, bet ir cukrum. Todėl čia 
paduosim bendrus bruožus ne 
tik apie mažai cholesterolio tu
rintį maistą, bet ir cukraus tu
rintį tokį.

Pusryčiams: Vaisių: du patie
kalai. Jų kiekis kiekvienam vai
siui skirtingas — jis sužinomas 
iš dietinio valgių sąrašo. Pvz., 
jei valgoma obuoliai, tai du obuo
liai (dviejų inčių diametro), ar
ba pusė puodelio obuolinės ko
šės bei jų sunkos.

Javainių (cereals): vienas pa
tiekalas, pvz., jų sausų du treč
daliai puodelio. Apgruzdintos 
duonos (toast): viena riekė. Rie
balu: vienas arbatinis šaukšte
lis. Nugriebtas pienas vienas 
puodelis. Cukraus ar marmela
do : du arbatiniai šaukšteliai 
(becukrės dietos prisilaikant, pa
tarlėj i dalykai nevalgomi). Skys
čių: vienas puodelis.

Vidurdienio valgiui: Mėsos: 
trys uncijos. Bulvių: vienas pa
tiekalas— viena bulvė ‘(dviejų 
inčių skersmens) virta ar kepta.

today's FUNNY

Raginkite savo^apylinkę 
augti ■ taupykite!

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.

IAN

B<?Asr 
seller 

Tafaf» FUNNY por SI .00 for 
•ach orfoiaal "fv**/* «<ed. Srad vw 
M-. Tofa/i FUNNY, 1200 Wet TWM 
St, Qrnioel, Obfo 44113.

i Duonos: dvi riekės. Riebalu: vie- 
j nūs arbatinis šaukštelis. Vaisių: 
i du patiekalai. Nugriebto pieno: 
i du puodeliai. Cukraus ar niar- 
^nialado; vienas arbatinis šaukš
telis (neimama becukrėj dietoj). 
Skysčių vienas puodelis.

Vakaro valgiui: Mėsos: trys 
uncijos. Bulvių: viena. Daržo
vių : vienas patiekalas. Salotų: 
vienas patiekalas. Duonos: dvi 
riekės. Riebalų: vienas arbati
nis šaukštelis. Trečiam valgiui: 
vienas patiekalas, pvz. pusė puo
delio želatinos, ar “Angel Food 
Cace” pusantro inčo kvadrato dy
džio gabalėlis. Nugriebto pieno: 
puodelis. Cukraus ar marma- 
lado: arbatinis šaukštelis (nei
mama becukrėj dietoj). Skysčių: 
puodelis.

Iš paduot maisto dalykų ir jų 
kiekio, naudojantis mažai cho
lesterolio turinčiu maistu, ga
lima orientuotis, kaip mums rei
kia savą mitybą sutvarkyti — 
Į kurią pusę ją pakreipti. Dau
giau nurodymų paduosime kitą 
kartą.

Akims sveikas maistas
Klausimas. Mano gydytojas 

patarė man daugiau naudoti vi
tamino A turinti maistą dėl ma
no pasilpusių akių pasitaisymo. 
Malonėkit, Tamsta Gydytojau, 
man tokį maistą nurodyti. Ma
nau tai bus ir kitiems naudinga.

Atsakymas. Vitamino A rei

kimais kreipkimės tik į akių gy
dytoją, ne optometristą. Pasta
rasis nėra akių gydytojas. Opto- 
metristas yra tik pritaikymui 
akinių išėjęs mokslą. Geriau ei
ti pas gydytoją — okulistą, jis 
ne tik akinius pritaikys, bet ir

kia regėjimo purpurui atremon
tuoti. Tas taip vadinamas pa
daras yra mūsų akyse, žuvies 
taukai ir kiaušinio trynys turi 
daug vitamino. Kadangi kiau
šinių negalima daugiau savaitė
je sunudoti su tryniais kaip tik 
du, tai geriau vitaminą A gau
ti iš juo turtingų daržovių. Jas 
pirkdami prašysite angliškai, to
dėl ir paduodame Čia ir angliš
kus tu vitaminu A turinčiu re
tesnių daržovių vardus: beet 
greens ' (buroklapiai!), broccoli, 
mustard greens, pamidorai, ro
pių lapai, morkos, pienių lapai 
(dandelion greens), kale, pum- 
kin, winter squash. Iš vaisių vi
tamino A gausiai yra žemuogė
se (strawberries), graifruktuo- 
se ir apelsinuose (mandarin 
orange). Žinoma, ir greifruktų 
bei apelsinų (orange) sunkoje 
(juice). Vien tokiomis daržovė
mis bei tokiais vaisiais nemė
ginkime visas savo matomumo 
sunkenybes tvarkyti, čia tik 
vienai blogo matymo priežasčiai 
prašalinti yra geras vitaminas 
A. Visais silpno matymo atsiti- 

Tiupymo Indėliai 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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

I

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

... . ... .
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esamas akių ligas geriausiai 
tvarkys.

— “Kultūros Barų” žurnalas 
Vilniuje 8 nr-je įdėjo Austra
lijoje gyvenančio V. Janavičiaus 
knygos fragmentą. (E)

Prof. Vadovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
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, j«i pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago 8,

___________________________________________________________ _________________ __ _________________________ _____________________________ /

/--------- -—----------------- -------------------------------------------- -----------------------------------

GEROS DOVANOS
ilos knygos parduodamos dabar "Naujienose" iu 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik_________ $3.00
Minkštais viršeliais tik -----------------------------------------  $2.0C

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik SL50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus ček] arba

money orderį

NAUJIENOS,
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL.
‘-----------------------------------------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 ar 

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

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl, su 8 apsakymėliais iš 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. Simas- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, Ketais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 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- 
čiai 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 išbąlančio, 
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

N A U J I E N 0 S,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.
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A. VitAiNiS ŠIDLAUSKAS

UŽ TAUTĄ, KARALIŲ IR LAISVŲ...
(Po pokalbio su B. R, Pietkievičium, 

Crane Savings and Loan bendrovės prezidentu)

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

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams ___ $22.00
pusei metų_____________ $12.00
trims mėnesiams _________$7.00
vienam mėnesiui __________$3.00

Kitose JAV vietose:
metams „ .....___________
pusei metų ___________ _

trims mėnesiams$6.00 
vienam mėnesiui $2.00

Kanadoje:
merams$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, 
HL 60608. Telet HAymarket 1-6100.

$20.00 Pinigus reikia siųsti pašto Money
$11.00 Orderiu kartu su užsakymu

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

Lietuvos gyventojai nesidomi politika
Sovietų karo jėgoms įsiveržus į nepriklausomą Lie

tuvą ir rusams panaikinus Lietuvos nepriklausomybę, 
visoje Lietuvoje buvo panaikintos politinės partijos. Pir- 
mon eilėn rusai uždarė visus politinių partijų laikraščius 
ir žurnalus, suėmė atsakomingus partijų atstovus, pa
grobė partijų iždus, namus, spaustuves ir kitokį turtą.

Vėliau rusų vidaus reikalų viceministras Sierovas 
Įsakė Lietuvoje veikusiems čekistams suimti ir išvežti 
prievartos darbams visus iškilesnius Lietuvos visuomenės 
veikėjus. Ilgus metus Lietuvoje veikusių politinių parti
jų vadai buvo suimti ir išvežti. Daugelis gyvybės neteko 
čekos požemiuose, kiti žuvo Sibire ir šiaurėj ledyno pa
kraščiuose. Stalinui mirus, stipresnieji ir mirčiai atsis- 
pyrusieji, grįžo Į Lietuvą, bet jų sveikata jau buvo pa
laužta. Visuomeniniais klausimais jie jau nesirūpina. 
Jiems buvo Įsakyta su senais draugais nesusitikinėti ir 
politika nesidomėti.

Rusams panaikinus Lietuvos nepriklausomybę ir 
sovietų policijai žiauriai persekiojant kiekvieną savaran
kiškai galvojantį žmogų, krašto gyventojus apėmė dide
lis abejingumas. Savo krašto reikalais žmonės negalėjo 
rūpintis, nes okupantas juos baudė už kiekvieną savaran
kiškesnę mintį. Savo darbo reikalais taip pat mažai tega
lėjo rūpintis, nes ir čia okupanto Įvesta nauja tvarka nu
statė naujas taisykles. Savo darbo vaisiais lietuviai taip 
pat negalėjo rūpintis, nes rusas, vos spėjus javus ir šie
ną nuvalyti, viską išsiveždavo.

Apatija, nesidomėjimas ir abejingumas visuomeni
niais klausimais prie gero neveda. Okupantas, darban 
paleidęs daugiau negu 10,000 valdžios apmokamų agita
torių, bando tą nesidomėjimą politika pralaužti, bet jam 
nesiseka. Jis plepa lietuviams apie “komunistinės staty
bos naujus etapus”, apie krautuvių lentynose būsimą 
maistą, apie penkmečio sutrumpinimą Į keturis metus, 
bet kolchozų vergai toms pasakoms nebetiki, nes tie 
“penkmečiai” iki šio meto Lietuvos gyventojams nieko 
gero nedavė. Paskutiniu metu dėl nesidomėjimo ir apa
tijos Tiesoje buvo net du Įžanginiai. Paskirų krašto gy
ventojų okupantas nepajėgia išjudinti iš užgulusios apa-

(Tęsinys)
LIETUVYBĖS 

PUOSELĖJIMAS
tos trijulės labiausiaiIš

siskiria vyskupas Motiejus Va
lančius. Jo ir poveikis, gal kaip 
vyskupo, buvo daug didesnis, 
negu Simono Daukanto ir Lau
ryno Ivinskio. Jis turėjo ne tik 
pasirinkęs savo darbui planą, 
bet ir aiškų tikslą, Besiribo
jantį vien tik to laiko būtinu
mu. Daugelis buvo manančių, 
kad ta jo skleidžiama lietuvy
bė ir švietimas buvo tik kaip 
priemonė katalikybei išlaikyti. 
Toks samprotavimas nėra tiks
lus. Kad jam katalikybė, kaip 
vyskupui, rūpėjo pirmiausia, 
letektų perdaug ginčytis. Bet 
kai mes daugiau įsigiliname į 
jo tada vykdomą darbų apimtį, 
ai matome ir prieiname išva- 
ių, jog jam lygiai abu reikalai 
buvo prie širdies ir būtini 
kaip lietuvybė katalikybės iš

laikymui, taip lygiai kataliky
bė gali būti naudinga prieš sie
kiamą surusinimą, 'švietimą 
Valančius laikė labai svarbiu 
reikalu. Jis darė didelį spau
dimą į kunigus, kad jie rūpin
tųsi gimtąja kalba šviesti pla
čiąsias mases. Kad Valančiui 
buvo lygiai rūpimas reikalas 
lietuvybė, tai parodo jo nusi
teikimas ir pasipriešinimas 
lenkų siekiamam sulenkini- 
mui, pirmiausia pasinaudojant 
ta pačia bažnyčia.

Tą jo nusiteikimą prieš len
kinimą gerai žinojo ir rusų ad
ministracija. Kad ji taip gal
vojo, parodo ir jo vyskupu 
paskyrimo reikalas. Nors vys
kupus skyrė popiežius, bet le
miąs žodis priklausė rust] ca
rui. Popiežius tegalėjo skirti 
tik toki vyskupą, kuris buvo 
priimtinas carui. Toks kandi
datas turėjo būti jam politiniai 
priimtinas ir nekovojąs prieš 
rusų interesus.

“Darbininkų susirinkimai — dėkinga dirva sėti 
partijos politikos sėklą, aktyvinti darbo žmonių pa
stangas. Kaip kitur, taip ir čia komunistai propa
gandistai turi kovoti prieš bet kokius apolitiškumo, 
beidėjiškumo reiškinius, svetimus tarybinei visuo
menei. Reikia ir toliau dar labiau rūpintis, kad fab
rikų susirinkimai būtų reguliariai šaukiami, kad 
juose būtų svarstomi pagrindiniai ūkinės veiklos, 
darbo drausmės ir visuomeninės tvarkos stiprinimo 
klausimai, kad susirinkimuose būtų sudarytos visos 
sąlygos atvirai ir laisvai keistis nuomonėmis Juk 
ne paslaptis, kad yra vadovų, kurie darbininkų 
susirinkimo tribūną linkę panaudoti savo eiliniams 
nurodymams ir pavaldinių “šūkavimui”. (Tiesa, 1971 
m. rugsėjo 14 d., 1 psl.).
Dešimt tūkstančių gerai apmokamų propagandistų ne

pajėgia sukelti susidomėjimo politika, už kurią okupantas 
ištisą 30 metų baudė iškilesnius lietuvius, turinčius švie
sesnį protą. Laurinčiukas pats pripažįsta; kad rusų pa
statyti vadovai ilgus metus Į susirinkimus suvarytiems 
lietuviams tiktai instrukcijas duodavo ir juos aprėkdavo, 
o dabar jau nori, kad apšauktieji domėtųsi politinėmis 
problemomis. Užuomina, kad šaukiamuose susirinki-, 
muose turi būti sudalytos sąlygos laisvai nuomonėmis 
pasikeisti, tiktai sako, kad iki šio meto tokios laisvės ne-: 
buvo. Kaip žmonės galės laisvai savo nuomones reikšti,i 
■jeigu iki šio meto už nuomonių išdėstymą čekistai baus
davo? Kas gali garantuoti, kad šiandien susirinkime 
pareikšta nuomonė čekisto nebus užregistruota, o vė
liau nebus panaudota prieš tos nuomonės reiškėją? Už 
nuomonių pareiškimą sovietinėje santvarkoje buvo bau
džiami net Įtakingi komunistai, tai kaip tą nuomonę gain 
drįsti reikšti paprasti kolchozų darbininkai? Stalino

Žcm-.čitj vysKUpas Motiejus Kazimieras Oginskis taipgi bu-: 
Valančius turėjo ir didelį lite- vo masonas. Juodu irgi save 
ratfirinį talentą. Jį, tiesa, nau laikė gerais katalikais, bet tai

.v x------- .... It.------------ , bQti ir maso_.

masonai 
ir kata- 
kuris jų 
Ga ribai-i 

kuris, vienydamas Itali
ją, atėmė iš jo žemišką valdžią 
ir jo valdytas žemes. Sako į tas 
masonų pinkles tada buvę įkliu
vę net bažnyčios kunigaikščiai, 
— vyskupai. Ir masonai, ves-; 
darni kovą su popiežium, vis! 
dėlto, kur katalikybė galėdavo; 
būti naudinga jų tikslų sieki
mui, ją paremdavo. Nors 
Prancūzijoje vėliau, nuvertus 
karalių, valdžia pateko į de
mokratų rankas, bet masonų 
ložės ten buvo stiprios ir įta
kingos pasaulio reikalų spren
dime. Jos, sako, savo slapta 
organizacijos veikla ardė ir ru
sų imperijos pamatus, ir tai

dojo ir tam pačiam žmonių do-Jiems nekliudė 
rinimui ir žmonių švietimui ir 
dėl tokios savo paskirties, žino 

. ma, jo veikalų literatūrinė 
vertė savaime patapo menkes
ne. Bet vistiek tas jo literatū
rinis žodis įrikiavo jį į mūsų 
klasikų tarpą. Tas jo literatū- 

. rinis talentas kartais stipriai 
prasiverždavo ir religinio pobū
džio rast uoste. Taip, sakysime, 

, jo parašyti šventųjų gyvenimo 
aprašymai vietomis prabyla to 

■ kia gyva literatūrine kalba, 
kad, rodos, ir patys ten šventie-

: ji atgyja. Atgiję klauso, žiūri, 
ką apie juos tas Žemaičių vys
kupas Motiejus Valančius kal
ba, rašo.

Neįsivėlė tiesiogiai ir į 1863 
metų sukilimą. Net (atrodo,, 
jog jis norėjo išlikti tik pasy
vių stebėtoju. Tur būt, ." 
nesitikėjo tokio sukilimo pasi
sekimo, o gal manė, ^<ad jam 
ir pasisekus, piliečių teisių at
gavimas dar neišspręs tautinio 
reikalo. Juk tokiu atveju galė
jo dar plačiau atsiverti lenki
nimui durys ir jau nebe į bajo
rijos tarpą, kuri jau ir taip bu
vo sulenkėjusi, bet į plačią 
liaudį.

Galima prileisti, jog Irinė
jus Oginskis tą žemaičių sąjūdį 
vertino daug platesniu mastu 
ir prasme nei tada patys to są
jūdžio vadai. Jo paramą šiam 
sąjūdžiui negalima vertinti tik 
gera širdimi ir filantropiškų 
dosnumu. Jis nuvokė, kas at
sitinka su tauta, kai ji pasie
kia aukštesnį apsišvietimo 
laipsnį ir pasidaro sąmoninga 
tautiniu atžvilgiu. Ji 
pati reikalauja savo 
augti deramų sąlygų 
hių laisvių. Kai jų

nais. Nors Europos 
kovojo su popiežiumi 
likų bažnyčios galva, 
nekentė daugiau nei 
džio,

1 Vi. IJyJo

. jpačių didikų rankomis.

maištaujančių dvaruo-

Tad ir savo siekiuose gaspa- 
doriškai galvojantis Irinėjus 
Oginskis gal tikėjosi sau nau
dos iš masonų. Tam ir sąlygos 
jam buvo palankiai susiklos
čiusios. Tokio kunigaikščio, di
dikų tarpe turinčio ir istorinę 
praeitį, Lietuvoje nebuvo. Bu
vo, tiesa, Radvilai, bet jie jau 
taip buvo sulenkėję, jog net 
buvo užmiršę savo vaidmenį ir 
didvbe Lietuvos Didžiosios ku
nigaikštijos istorijoje.

DVARPONIŲ SMUKIMAS
Irinėjus galėjo tikėtis dau

giau ir tikresnės paramos susi
laukti iš liaudies sąjūdžio savo 
siekiams, negu iš dvarponių, 
kurie medžiagine padėtimi: 
smuko žemyn. Juk jie ir laiką 
praleisdavo vien tik medžiok
lėse ir prie kortų stalo, ir tai. 
su tokiu įkarščiu, kad praloš
davo iš tėvų paveldėtus dva
rus. Tad jų parama kunigaikš
čiui ir Irinėjui, ir 
valandai išmušus, 
me jo būsimame 
ko verta korta.

be Oginskio žinios Ir pritarimo 
ir Laurynas Ivinskis 1857 me
tais. Buvo net ir vardą parin
kęs — “Aitvaras”. Bet leidimo 
jam leisti negavo, gal, kad per 
mažai Oginskis buvo parodęs 
rūpesčio, bet tai nereiškė, kad 
Oginskis nebūtų galėjęs to pa
daryti, kai bus įsteigta spaus
tuvė, ir toks žemaičių kalba 
laikraštis galės pasirodyti, o 
Rietave ir spausdinamas jo 
spaustuvėje. Tuos reikalus be
svarstant , ėmė bręsti kiti nau
ji ir svarbūs įvykiai, privedę 
prie 1863 metų sukilimo.

SUKILIMAS IR IRINĖJUS 
OGINSKIS

Tam sukilimui organizuoti 
ar kuo kitu prisidėti Irinėjus 
Oginskis neparodė savo dides
nio dėmesio. Jokių duomenų 
neaptikta, kad Irinėjus būtų 
tą sukilimaą skatinęs ar rėmęs 
jį finansiškai. Ir iš jo Rietavo 
bei apylinkių sukilėlių eilėse 
tebuvo labai retos išimtys. Ne
buvo čia miškuose susitelkusių 
ir sukilėlių 
mūšių prie 
buvo įvykę 
lėliai buvo

svarbiausiai 
negalėjo ta-, 
lošime būti

SUMANYMAS

tūriu, nebuvo nė 
Rietavo, kaip tai 
1831 metais. Sukr- 
užpuolę Varnius ir 

net vyskupijos kasą ištuštinę.
Bet Oginskio savo priešu jie, 
matvd, nelaikė, nes jo neuž- 
puolė, o tai būtų galėję lengvai 

. padaryti ir grobį turėti didesnį, 
negu Varniuose. Ir iš rusų pu
sės paskui, sutramdžius suki
limą, nebuvo taikoma repre
sijų, tik senas altrista kun. J. 
Stanevičius iš Rietavo buvo iš
tremtas į Archangelsko guber
niją. Gal viena iš priežasčių 
buvo ir ta, kad Irinėjus Ogins
kis netikėjo sukilimo pasiseki
mu, ir tam buvo rimto pagrin
do. Pats sukilimas vvko be di
desnio pasiruošimo, galima 
sakyti, spontaniškai. Rusai jau 
anksčiau Lietuvoje laikė daug 
kariuomenės. Njeramumams 
prasidedant, buvo sutelktos 
stambios jų jėgos. Jų skaičius 
istoriniais šaltiniais pasire
miant, buvęs virš septyniasde
šimt tūkstančių karių. Tuo 
tarpu sukilėlių jėgos, pasire 
miant -jau vėliau nustatytais 
duomenimis, tesiekė tik vos 
apie dešimt tūkstančių, nors, 
tiesa, tuomet rusai dėl baimės 
ar kitų sumetimų buvo išpūtę 
skaičių irgi iki tokio pat skai
čiaus, kaip ir rusų armija. Bet 
tikrovėje tas santykis buvęs 
beveik vienas prieš dešimt ru
sų naudai. Net ir herojiškai 
kovodami, jie va-rgiai galėjo 
'ilcėtis pergalės. Juo labiau, 
xad sukilėliai buvo ginkluoti 
tik dalgiais, mtedžiokliniais 
šautuvais, ir tų pačių dar jiems 
trūko.

■LEISTI ;
LAIKRAŠTĮ

Gvvenimo laikrodis niekada 
nesustoja vietoje. Ir kunigaikš
tis Irinėjus Oginskis grimzdo į. 
savo gyvenimo saulėlydį. Bet 
jo dėmesys, atrodo, tam že
maičių švietimui nebuvo dingęs 
iš jo akyračio. Vis dar rūpino
si ne tik medžiaginės, bet ir 
dvasinės kultūros kėlimu. Span 
stuvės steigimas ir paskutinių 
jo metų tarpsnyje tebuvo aktu
alus. Juo labiau, kad tuo me
tu jau imta galvoti ir apie rei-

tada j-au 
kultūrai 

ir politi- 
negauna, 

pradeda priešintis prieš paver
gėjus ir progai pasitaikius, pa
ti skuba iš vergijos išsilaisvin
ti. Toks pavergtų tautų atbu
dimas ryškiai reiškėsi Europo
je. Aštrėjo ir socialiniai reika
lavimai. . Galima sakyti, tik 
vienoje Rusijoje tebeviešpata
vo baudžiavinė sistema. Vals
tiečių
se, jau pasireikšdavo ne vienu 
atveju. 
Oginskį panaikinti baudžiavą 
visu dvidešimtmečiu anksčiau 
nei tai buvo padaryta rusų im
perijoje.

PRIKLAUSĖ -MASONAMS 
Dar atkreiptinas dėmesys į tai, 
kad Irinėjus Oginskis galėjo 
būti ir masonas, nors jis save 

v ....... ... ... jlaikė uoliu kataliku. Jo tėvas i
tijos, užtat pradėjo kreipti daugiau dėmesio Į susirinki-J laikais pats Chrusciovas neturėjo drąsos savo nuomones .Mykolas Kleopas Oginskis bu-kalą leisti -lietuvių kalba laik-

Gal tai ir paskatino

mus. Be kitų dalykų, viename Įžanginiame yra šitoks!laisvai pareikšti, tai ką jau bekalbėti apie okupuoto kraš-jvo masonas ir tai yda tikras da- 
samprotavimas: (to gyventoją.

raštį. Tiesa, tokį laikraštį bu- 
llykas. Ir jo giminaitis Mykolas’vo sugalvojęs leisti, tur būt, rte (Bus daugiau)

M. GELŽINIS

Klaipeda Ordino Valdžioje 
(1252 -1525 m.)

25
Dažnoje istorinėje literatūroje Zigman

tas (Sigismund) yra vadinamas Vokietijos 
imperatorium (Kaiser). Toks titulavimas 
tėra sąlyginai teisingas. Zigmantas buvo 
1387 m. Vengrijos karalium išrinktas. Į Vo
kietijos karaliaus sostą jis teatsisėdo 1410 
metais, ir Vokietijos bei Vengrijos karaliu
mi išbuvo iki 1433 m. Tik tais metais jis 
gavo imperatoriaus karūną (Kaiserkrone). 
— Forstreuter, Deulsčhland und Lilaucn 
im Mittelalter, 1962, puslapis 18.

Tad tuo laiku, kuomet jis pakartotinai 
buvo arbitru tarp Lietuvos — Lenkijos ir 
Ordino, tarp Pirmosios Toninės taikos 
1411 m. ir Melno taikos 1422 m. Zigman
tas buvo Vokietijos karaliumi (Konig). 
Todėl *mtes.jį šioje studijoje Vokietijos ka
raliumi vadinsime.

1. Ii 12 m. lietutfią puredskimas Zigmantui 
dėl Klaipėdos

Vytautas, patyręs karys, savo amžiaus 
bėgyje pakartotinai įrodė, kad jis mokėjo 
mūšius laimėti, be to jis buvo tikras kardo 
ir karškos strategijos meisteris. Bet kai 
1411 m. ginklų žvangėjimas baigėsi, pasi
rodė, kad įgylą laimikį — Žemaitiją — dar 
reikia apginti plunksna ir raštais. Vokieti

jos karalių Zigmantą, apsiėmusi tarpinin
kauti Lietuvos — Lenkijos su Ordinu gin
če, reikėjo įtikinti, išmintingais raštais į 
savo pusę palenkti ir ne tik vieną Žemait
iją, bet ir karaliaus draugiškumą Lietuvai 
laimėti.

Tam tikslui Vytautui reikėjo naujos ka
rių rūšies, reikėjo mokslo ir plunksnos ka
rių. Jie turėjo mokėti raštus lotynų kalba 
Tašyti, gautus svetimomis kalbomis raštus 
rūpestingai versti ir aiškinti, naujų idėjų 
patiekti, pažinti kraštą ir mokėti jį vaiz
duoti braižiniais ir žemėlapiais. Reikia 
manyti, kad Vytautas tokių žmonių pa
kankamai neturėjo; tuo reikalu jis priva
lėjo remtis lenkais, kurie Krokuvos uni
versitete ir Lenkijos vienuolynuose galėjo 
turėti toje srityje prityrusių mokslininkų. 
Todėl pirmai lietuvių — lenkų delegacijai, 
vykusiai pas Zigmantą į Budapeštą, vado
vavo Poznanės arkivyskupas Andriejus 
Laskarskis. šita delegacija dėstė, kad Lie
tuva reikalauja visos Žemaitijos iki Nemu
no upės su Klaipėdos pilimi. Nors Klaipė
da 160 metų buvo kryžiuočių vis daugiau į 
rytus plečiamu žemės ruožu palei Kuršių 
Marias ir Nemuną Ragainės link ir palei 
jūrą Liepojos link, ji vistiek tebestovi že
maičių žemėje. Delegacija 1112 m. reika
lavimą, grąžinti Klaipėdą Lietuvai, ofici
aliai pateikė Zigmantui, rašydama kad 
“kryžiuočiai Klaipėdos pili valdo žemai
čių žemėje”. Liles II, pusi. 59. Tai buvo 
Ltetovos pirmas tarptautinis diplomatinis 
žygis dėl Klaipėdos.

2. Karaliaus atstauo Makros sprendimas 
dėl Klaipėdos H13 m.

Žemaitijos apimtį ir nesusipratimus dėl 
sienų turėjo ištirti karaliaus atstovas. Tam 
tikslui Zigmantas pasirinko Benediktą 
Makrą, vengriškos kilmės bajorą, bažny
tinės ir civilinės teisės iicencijatą, knris 
jau buvo tarnavęs karaliaus pasiuntinybė
se užsieniuose.

Makra pirmiausia nuvyko pas Ordiną į 
Marienburgą, kur jis buvo šaltokai sutik
tas. Iš čia jis keliavo per Ragainę į Lietuvą 
ir 1412 m. gruodžio 21 d. pasiekė Trakus 
ČCEV psl. 2i9). čia Vytautas jį priėmė la
bai iškilmingai. Jis pakėlė Makrą į riterius, 
apdovanojo jį auksiniu diržu ir pentinais, 
brangiais kailiais ir kitomis brangenybėmis 
(CEV psl. 256; — SEP HI, 332; — Liles... 
//, p. 352). Kai Marienburgas išgirdo apie 
Makros priėmimą, Ordino vadai dar dau
giau susirūpino.

Be Žemaitijos apimties, Makra norėjo 
tiksliai nustatyti kur baigiasi Žemaitija ir 
kur prasideda Ordino valdos. Tam tikslui 
jis galutinai sustojo Kaune ir "kvietė Lietu
vos — Lenkijos ir Ordino atstovus į Kauną 
1413 m. sausio 6 d. (CEV pusi. 2i9 — 250). 
Lietuvių — lenku atstovų ir Ihrdininkų 
priekyje stovėjo jau minėtas aricivyskupas 
Andriejus Laskar’rs ir Mykplas Sapieiiski 
Liles II, p. 80 ir IV)). Ordino' delegacija, 
vadovaujama maršalo Michael Kuchmeis- 
ter, atvyko labai nenoriai ir neTAngiai tik 
sausio pačioje pabaigoje. SiiTS delegacijos 
liudininkų tarpe buvo ir keli žmonės iš

Klaipėdos. Sembritzki pateikia tokius jų 
vardus: Heynczike Amkenson; Herman,, 
Boydike Owgultenson; Merticke Heerowge 
von Wargen-; Walgenne von Waldove.: 
(Rodyklė nr. 11, p. i6). Atrodo, kad pasta
rieji trys buvo lietuviškos ar prūsiškos kil
mės Ordinui atsidavę perėjūnai — vilingai. -

Makra išklausė abiejų priešingų pusių ; 
prokuratorius, priėmė atskirus Vytauto ir 
Jogailos parodymus, specialų žemaičių at
stovų protestą, patikrino Ordino atvežtų 
dokumentų daugybę ir apklausinėjo abie-. 
jų šalių liudininkus. Minėtą žemaičių “gar
bingų ir narsių Vyrų” protestą skaitė jų 
prokuratoriai 1413 m. sausio 27 d. Jame 
šalia kitko , žemaičiai protestavo, kad Or
dinas neteisėtai vaido Klaipėdą ir kitas Že
maitijos žemes (Lites II, P- 150).

Kuomet buvo svarstomos Žemaitijos 
sienos, lietuviai pareikalavo, kad kry-. 
žiuočiai grąžintų Klaipėdą Todėl Makra 
turėjo spręsti, ar Klaipėda yra pastatyta 
Žemaitijos žemėje, ar ne.

Ordinas nepripažino Lietuvos teisių į 
Klaipėdą. Jo atstovai įrodinėjo, kad Že-. 
maitija neprieinanti nei prie Nemuno, nei 
prie Baltijos jūros. Patį pajūrį jie vadino 
Kuršu, nes Klaipėdą Ordinas gavęs iš Kur
šo vyskupo ir bažnyčios, ir todėl Klaipėda? 
nesanti Žemaitijoje. (Lites II, 74, IM —t 
Iii; — Lites III, 90 ir 95; —SRPII, 709 — ? 
711; — UlB V, 622 — 623).

Vokiečiai laikė pajūrį Kuršu dėl to, ka
dangi 1237 m. iš Romos į Rygą atvykęs po
piežiaus legatas Vilhelmas Modeniškis jį 
priskyrė prie Kuršo vyskupijos. Bet nie

kur jis nepajėgė įrodyti, kad rašytinės mū
sų istorijos pradžioj e.Klaipėdos pajūris bū
tų buvęs karšių apgyventas, ir niekur jie 
neparodė, kad Klaipėdos pajūris prieš jų 
įsiveržimą j mūsų gimtinę, būtų buvęs 
Kuršo datimi. Ordinas rėmėsi savo užka
riavimais, Mindaugo donacijomis ir nžsis- 
pyręs kad Klaipėdos pajūris ir visos 
Ii et avių žemės, ktrrias jis užkaraivo prieš 
Salyno susitarimą "(1398), nesančios Že
maitija ir todėl privalo ir toliau Ilki Ordi
no valdžioje.

Lietuvių atstovai Žemaitija laikė kraštą 
tarp Nevėžio ir Baltijos jūros ir tarp Livo
nijos ir Nemano žfemupio. (Lites II, 139 ir 
iiO)^ Dėl Memelio pilies, kuri kitaip vadi
na Galoypede, jie tvirtino, kad ji “su vi
sais turtais yra įkurta tikroje žemaičių 
žemėje” (Lites II,. 139, TiO ir Lites Iii, ii 
ir i3>).

Po penkių mėnesių darbo, 1413 m. ge
gužės 3 d., Makra paskelbė tokį sprendi- 
'mą'

“Mes Benediktas Makra... skelbiame 
visiems, kurie tik matys šį laišką, štai ką:

Jog mes iš ponų karaliaus ir kunigaikš
čio, taip pal minėtųjų magistro ir Ordino 
pusės paprašyti,... nustatėme, jog Klai
pėdos pilis buvo pastatyta Žemaitijos žemė
jo, ir magistras bei Ordinas nepajėgė Įro
dyti priešingo teigimo. Todėl... šiuo raštu 
skelbiame, remdamiesis mums suteiktu 
Romėnų karaliaus įgaliojimu,... jog Klai
pėdos pilis yra Žemaitijos žemėje.” — LTSR 
-I str. Šaltiniai, p. 89.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BAUUNAS 
AK|U/ AMBV, MQGiM 

iR GĖK.KL4& UGQS 
PRITAIKO AKINIUS

285$ W. 63rd STR.NET
OfiM PRospecf 8-3229

Rezid. WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

MAŽAI PAŽĮSTAMOS PIETINĖS 
VALSTIJOS

RAŠO DR. A. J. GUSENAS

Ru. mi. 2394683

DR. K. G. BALUKA5
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

ginekologinė chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Modical Building). Tai. LU 5 6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8U12

Talof.; PRospect 8-1717

DU S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniai; jj- penktadieniais 
Trečiad. ir sekmą d ofisas niriarytąs

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SETON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telof. 695-0533 

Fox Valley Medical Confer 
860 Summit St. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

(Tęsinys)
Privažiavę Cincinnati miestą, 

sustojome gazolino stotyje, kad 
galėtume pagirdyti ištroškusį 
savo žirgą. Nepagirdysi — ne
važiuosi. Savininkui pripil
džius pilną skardinę, o man 
užmokėjus, savininko paklau
siau:

— Ar šiame mieste yra dar
bų?

— Ne, — jis man atsakė. 
— Nedarbas fie tiktai Cincinna
ti mieste, bet ir visoje Ohio 
valstijoje. Su kiekvienu išauš
tančiu rytu vis didesnis ir di
desnis žmonių skaičius stoja j 
bedarbių eiles ir reikalauja vai 
stybinės pašalpos.

Kiek palaukęs, savininkas 
dar pridūrė:

— Kaip ilgai taip bus, tuo 
tarpu niekas dar nežino...

Prezidentas Nixonas ėmėsi 
žingsnių nedarbui sumažinti,

Čiai darbininkų. Ten kur yra 
darbo, ten ir žmonės gražiai 
gyvena. Nedarbas yra visų ne
gerovių priežastis.

Prieš kelis metus man teko 
keliauti per Clevelandą, Akro- 
ną ir kitus Ohio miestus. Cle- 
velande, atsimenu, aplankiau 
miesto muziejų, geologijos so
dą ir vadinamą Terminal To
wer, iš kurio galėjai pasigėrėti 
visa Clevelando aplinka.

Patyriau, kad Clevelande 
gyvena didokas lietuvių skai
čius. Iš laikraščių man teko 
sekti visuomeninį jų darbą. 
Matosi, kad jie sielojasi įvai
riais lietuvių reikalais. Jiem 
rūpi ne tiktai pavergta lietuvių 
tauta, bet jie sielojasi ir dėl 
lietuvybės išlaikymo pačioje 
Amerikoje. Žinau, kad jie tu
ri stiprų Čiurlionio ansamblį, 
kuris kartais ii- i Chicagą at
važiuoja. Bravo! Daugiau galė-

KX urjjani-
zuotau

Savo laiku buvau sustojęs ir 
Akron mieste. Apžiūrėjau mil
žiniškas Goodrich dirbtuves, 
pastatytas jau 1870 metais. Ak- 
rone yra didelis Goodyear Air
craft Hangar miesto savivaldy
bės aerodromus. Akronas pa
garsėjo įvairiais gumos dirbi
niais. šiandien Akronas yra 
pats didžiausias Įvairių gumos 
gamybos centrų visoje Ameri
koje. Į.Akronų važiuoja patys 
didžiausi specialistai studijuo
ti, ką amerikiečiai pajėgia pa
daryti is paprastos gumos.

Bevažiuodamas Ohio valsti
ja į rytus, Pennsylvanijos link, 
mačiau kalnų, kalnelių, upių ir 
upokšnių, trykštančių švariu

/ ?ndeaiu. Visa tai, aišku, įdo
mu. Bet Ohio kalnų negalima 
palyginti su Virginijos ar Ten
nessee valstijos kalnais. Pieti
nių valstijų miškai ir kalnai ki
tokį, negu Ohio valstijos. Smo
ky Mountains, Blue Ridge 
Mountains yra visi kitokį.

Ohio kalnai vietomis pana
šūs į Lietuvos kalnus ir kalvas, 
tuo tarpu šiaurės ir Pietų Ka
rolinos valstijų kalnai yra gam 
tos pažiba. Nežinau, kaip jie 
klostėsi ir kaip išaugo, bet šian
dien jie stebina kiekvieną ke
liautoją. ..

Bet malonu pavažiuoti ir per 
Ohio valstijos kalnus ir miškus.

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas®

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., 
antrai, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EJSINAS
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 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

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

Ofiso tek: HE 4-1818 arba.gE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. L 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 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

“contact lense?”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEDNAS ŠEjBŪTIS
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 rez. telef.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 
' Ofisas 2750 West 71 st St.

Teta 9254296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

bet vargu tokiomis priemonė
mis jis pajėgs ką padaryti. Ne
tolima ateitis tai parodys, bet 
dabar aišku, kad ne vien tik 
Chicago j e ir Gary miestelyje 
darbai sumažėjo. Reikalas ne- 
geresnis ir Ohio valstijoje.

Mano dėmesį patraukė ne
paprastai gausingas kaštanų 
skaičius Ohio valstijoje, šis 
medis jau seniai čia auga. Ma
tyt, kad klimatas kaštanui čia 
labai geras.

Patyriau, kad pirmieji pio
nieriai, atvykę į Ohio valstiją, 
kaštaną naudojo įvairiems da
lykams. Kaip Lietuvoje labai 
dažnai buvo naudojamas juod
alksnis arba liepa, taip čia bu
vo naudojamas kaštanas šaukš
tams, šakutėms, lėkštėms ir 
įvairiausiems kitiems namų 
apyvartos reikalams.

Kruopštus pionierių darbas 
ir apgalvota pažanga Ohio 
valstiją padarė svarbiu pra
monės centru Amerikoje. Per 
šimtą metų maži Ohio valstijos 
bažnytkaimiai ir miesteliai iš
augo į industrijos centrus, tu
rinčius modernų susisiekimą, 
gerai tvarkomus muziejus, sim 
fonijos orkestrus, radijo sto
tis ir dideles sporto aikštes.

Patys didžiausi Ohio miestai 
yra šie: Cleveland, Akron, Co
lumbus, Cincinnati ir Youngs
town. Visi jie yra dideli, gra
žūs ir švarūs. Kiekviename yra 
didokas skaičius naujų ir dide
lių pastatų, moderniškų krau
tuvių. Miestų pakraščiuose yra 
didokas skaičius dirbtuvių, ku 
riose dirba tūkstančių tūkstan-

STATEMENT OF OWNERSHIP, 
MANAGEMENT AND 

CIRCULATION

GRADINSKAS
AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

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

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

Leidimai — Pilna apdrauda

Į
 ŽEMA KALVA

R. t E R Ė N A S
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

MOVING
Apdrausta* perkrau»tyma* 

iž įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Piece 
Tel.: FRontier 6-1882

DR. V, P, TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71it STREET 
Ofiso ttlafz HEmlock 4-2123 
Rezid. tel>x\e Gibson 8-6195

Priima ligonio® pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

s p. Šileikis, o. p.
orthopedas-protezistas

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

.... - ■ ----------—

SOPHIE BARČUS
RADIJO iEIMOS VALANDOS

■ Visos programos iš WO PA,
1490 kil. A. M. i

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma ‘ 
dienio iki penktadienio 11—12 i 
vaL ryto. — Šeštadieni ir sek-į 

: madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaU 
I ryto.ii I

TtL: HEmlock 4-2413
Vai - p -4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2150 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

TeUta PRoapeęt 64084

7159 So. MAPLEWOOD AVE. j
CHICAGO. ILL. 60629

(Act of October 23, 1962: 
Section 4369, Title 39, 

United States Code)

1. Date of filing — Oct. 6, 1971.
2. Title of publication — Naujie

nos.
3. Frequency issue — Every day, 

except Sunday.
4. Location of known office of pu

blication — 1739 So. Halsted SL, 
Chicago, Hl. 60608.

5. Location of the headquarters or 
general business offices of the publi
shers — 1739 S. Halsted Street, Chi
cago, Illinois 60608.

6. Publisher — The Lithuanian 
News Publishing Co., 1739 S. Halsted 
St., Chicago, Hl. 60608.

Editor — K. M. August, 1739 So. 
Halsted Street, Chicago, Hlinois 60608.

Managing editor — KM. August, 
1739 So. Halsted St., Chicago, Hlinois 
60608.

7. Owner:
Name and Address — The Lithua

nian News Publishing Co.: Juozas šmo
telis, Martin Gudelis, K. M. August, A. 
Rudinskas, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, HL 60608.

8. Known Bondholders, mortga
gees, and other security holders ow
ning or holding 1 percent or more of 

; total amount of bonds, mortgages or
other securities — None

9. Paragraphs 7 and 8 include, in 
cases where the stockholder or secu
rity holder appears upon the books of 
the company as trustee or in any 
other fiduciary relation, the name of 
the person or corporation for whom 
such trustee is acting, also the state
ments in the two paragraphs show 
the affiant’s fuH knowledge and be
lief as to the circumstances and con
ditions under which stockholders and 
security holders, who do not appear 
upon the books of the company as 
trustees, hold stock and securities in 
a capacity other than that of a bona 
fide owner. Names and addresses of 
individuals who are stockholders of 
a corporation which itself is a stock
holder or holder of bonds, mortgages 
or other securities of the publishing 
corporation have been included in pa
ragraphs 7 and 8 when the interests 
of such individuals are equivalent to 
1 percent or more of the total amount 
of the stock of securities of the pub
lishing corporation.

10. For complection by nonprofit 
organizations authorized to mail at 
special rates. (Section 1’32, 122, Postal 
Manual).

The purpose, function and the ex
empt status for Federal Income tax 
purposes.
S Have not changed during preced

ing 12 months.
□ Have changed during preceding 

12 months.
(If changed, publisher must submit 

explanation of change with this state
ment).

11. Extent and Nature of Circula
tion.

A. Total No. copies printed: Average 
No. copies each issue during pre
ceding 12 months; 22.200, single 
issue nearest to filing date: 22.600.

B. Paid circulation
1. Sales through Agents, news dea

lers, or otherwise. Average no. copies 
each issue during preceding 12 
months 13.200. Single issue nearest to 
filing date 13.600.

2. To term subscribers by Mail, car
rier delivery or by other means. Ave
rage No. Copies each issue during 
preceding 12 months 8.950. Single 
issue nearest to filing date 8.950.

C. Total paid circulation: Average 
No. copies each issue during prece
ding 12 months 22.150. Single issue 
nearest to the filing date 22.550.

D. Free distribution (including 
samples) by Mail, carrier delivery, or 
by other means. Average No. copies 
each issue during preceding 12 
months 25. Single issue nearest to 
filing date 25.

E. Total No. of copies distributed. 
(Sum of lines C and D). Average 
No. copies each issue during prece
ding 12 minth 22.175. Single issue 
nearest to filing date 22.575.

F. Office use, left-over, unaccounted,
spoiled after printing. Average No. 
copies each issue during preceding 12 
months 25. Single issue nearest to 
filing date 25. 4 / • « }

G. Total Average No. copies each 
issue during preceding 12 months 
22.200. Single issue nearest to filing 
date 22.600.

I certify that the statements made 
by me above are correct and complete.

Martin Gudelis,
Business manager
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JUOZUI IŠGANAIČIUI
mirus,

skausmo prislėgtai jo žmonai Marijonai, duk
rai Danutei, žentui daktarui ir kitiems jo 
giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

U. ir K. Kupreišiai

Lietuvos Generaliniam Konsului

DR. PETRUI DAUŽVARDŽIUI 
mirus,

Jo žmonai Juzei, sūnui ir artimiesiems reiš
kiame nuoširdžią užuojautą.

Chicagos Lietuviu Choras 
“P IR M Y N”

%

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

imituaiuutunuiuuniuuuintniunnH

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
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: YArds 7-3401

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 W EST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-667L

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-19)1

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

VITALIS ŽUKAUSKAS
SEKMADIENI, ŠIŲ METŲ SPALIO 31 D., LINKSMINS SVEČIUS 
I BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254 W, 63rd ST.

Vakarienė su kokteiliu $8.00 asmeniui.
Šokiams gros George Joniko orkestras.

; Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 S. Halsted St., 
Chicago, Ill. 60608 arba telefonu: HA 1-6100.
> Pradžia 4:00 vai. po pietų.
' Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

NAUJIENŲ BANKETE
Atsargiai su nepažįstamom moterim

paskubomis išėjo iš kamarai-Vakar jau minėjome, kad ge
raširdis Adomas Vaitkevičius, 
pagirdęs ištroškusią ir ‘"apalpu
sią” nepažįstamą moteriškę, 
nuvedė ją Į miegamąjį ir pa
siūlė išsitiesti jo paties lovoje. 
Ji dar norėjo nudengti antklo
dę, bet pats Vaitkevičius pata
rė gulti ant viršaus ir pailsėti. 
« Pats tuo tarpu nuėjo ieškoti 
Valerijono lašu. Jam atrodė, 
kad keli lašeliai turėjo būti ant 
Sienos pakabintoje jo vaistinė
lėje. Bet su valerijono lašais 
febai dažnai yra taip: jie visą 
laiką matosi prieš akis, bet kai 
reikia — tai dingsta. Vaitkevi
čius peržiūrėjo visas šėputės 
lentynas, bet reikalingų vaistų 
neberado. Jis išėjo į kamaraitę 
patikrinti, ar kartais nebus jų 
ten paskutinį kartą matęs? Ten 
j5s pradėjo statinėti kiekvieną 
Buteliuką iš vienos vietos į kitą, 
bet ieškomo vaisto jis nematė.
&
Z Tuo tarpu jis užgirdo savo 
komodos viršutinio stalčiaus 
šugirgždėjimą. Savo namų du
ris, šėpas ir stalčius jis labai ge
rai pažįsta. Jam žinoma kiek
vienas durų suskrypimas ir 
stalčiaus suvaitojimas. Jam ne 
reikia pasakyti, kurios durys 
atsidarė. Iš girgždesio jis ga
lėjo pasakyti, kuris stalčius 
suvaitojo. Užgirdęs viršutinio 
komodos stalčiaus balsą, jis 
nebaigė statinėti buteliukų, bet 

tės. Veik pirštu galais perbėgo 
per seklyčią ir atsistojo miega
mojo duryse. Jis nekreipė dė
mesio į sunkiai kvėpavusią li
gonę, bet į pagalbos besišau
kiantį komodos stalčių. Vait
kevičius prisiminė, kad tame 
stalčiuje gulėjo ne vien svar
besnieji jo dokumentai, bet ir 
pinigai. Buvo ir palaidų. Pa
lyginus, stalčiaus apačioje bu
vo ir gana stambi pinigų su
ma, virš šimto.

Didžiausiam savo nustebi
mui, ligonės jis nematė išsitie 
susios lovoje, kaip jis ją buvo 
palikęs. Ji buvo stačia ir šei
mininkavo ištrauktame komo
dos stalčiuje. Vienoje rankoje 
ji jau laikė vestuvinį Vaitkevi
čiaus laikrodėli su retežėliu, o 
kita ranka knisosi gilyn ir ieš
kojo vertingesnių daiktų.

— I see, you are sick, — ta
rė Vaitkevičius. Jis pamatė, 
kad moteriškė jį apgaudinėja. 
Jis pamatė, kad ji ne ligonė, 
bet vagilė. Jis čiupo jai už už
pakalyje susuktų kelių skystų 
plaukų, gerokai truktelėjo, pa
suko ir ištiesė ant grindų.

Moteriškė dar murdėsi, ban
dė Vaitkevičiui pasipriešinti, 
bet nieko ji negalėjo stipriam 
lietuviui padaryti. Teisybė, 
Vaitkevičius buvo už ją kokia 
30 metų vyresnis. Jis jau buvo

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. V A L A N T I N A S
___________ - ................. ,

7 11 "" "■ " ....... <
MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas. 

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

fc  - —-------------- --------- - - ■ . -
— ... |

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

t.... ■ ■ ■ ■ ------ ' --------------------------
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peršokęs 80 melų, bet jo ran
ka dar buvo stipri. Kas i jo plas 
taką pateko, ta taip lengvai 
jau neišsprunka. Neišspruko 
ir vagilė.

Moteriškė pasimurdė, pasi- 
murdė, bet greitai aprimo. Ji 
atsigulė ant nugaros ir mažai 
tejudėjo. Vaitkevičius būtų ga 
Įėjęs kelią uždėti ant krūtinės 
ir gerokai ją prispausti, bet ne
buvo reikalo. Paspaudė vieną 
jos kumštį, kuriame laikė iš 
komodos stalčiaus išimtas ver
tybes. Viskas pabiro ant grin
dų. Paspaudė kitą ranką, iš 
jos iškrito pinigai...

— Parodyk, ką turi kišenė
se, — tarė jai Vaitkevičius ir 
pradėjo čiupinėti, ar kartais ji 
jau nebus ką paslėpusi.

— Ne, kišenėse nieko netu
riu, — ji pasakė.

Senukas apčiupinėjo kišenes 
iš paviršiaus. Nieko neradęs 
jis rengėsi ją atiduoti policijai.

— Aš tau atiduosiu viską, — 
tarė ji senukui pusiau lenkų ir

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Chicagos Lietuviu Našliu, Našliu- laiptais pažiūrėti, kuria kryp- 
kiy ir Pavieniu klubo susirinkimas 
įvyks spalio mėn. 8 dieną 8 vai. vak. 
Hollywood salėje. 2417 W. 43rd St. 
Atsineškite klubo knygutes i susirin
kimą įsigyti bilietus dėl banketo. \ 
gis turi būti užsakytas tris dienas 
prieš banketą. Prašau platinti bilie-. 
tus į banketą.

M. Urbelis

— Brighton Parko Lietuviu Motery' 
klubo susirinkimas Įvyksta šį ketvir- 
tadieni. spalio 7 diena Hollywood Inn 
salėje, 2417 W. 43rd St. (nauja vieta). Į 
nuo 8 vai. vakaro. Narės prašomos _ Chicagos Lietuvių Taryba 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei- , - . v. . .. . T
kalų aptarti. Po susirinkimo bus vai- kviečia visas lietuviškas orga- 
sės. McNamee, nut. rast, nizacijas dalyvauti 100 metų

— Pranešame visiems Eržvilko klu
bo nariams, kad ateinantis susirinki
mas Įvyks trečiadieni, spalio mėn. 6 
dieną 8 vai. vak. Hollywood Inn sve
tainėje. Prašome visus narius daly
vauti. nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. B. Jurėnas, pirm.

— SLA 36-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadieni, spalio 6 
diena Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai kviečiami i susirinkimą.

A. Kaulakis, rast.

Ž V ATGŽDKMS feto rūmuose Decatur, TH. Pa-
SCENOSE

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlygą sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejinga publika nuolatiniais mėgė- 
iais. kurie drauge su artistais oergy 
vena scenos burtu žavėsi. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietai c drobės virše
liais. 180 psl. knvga Jo i p du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”. 3 veiks
mu linksma*? nutikimas fain nat 
“Svajonių šalis”. 5 veiksmu vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygom mėgėjui

Anatolijaus Kairio trvę knvgns*
VIŠČIUKU ŪKIS, 3 veiksmu satvri 

nė knmediia nremiiuota Čikagos Soa- 
nn<? Darbuotoju S-gos. kietais virše
liais kaina 1 00 dol

DIAGNOZĖ, 3 veiksmu komedija iš 
lietuviu gwenimo Amerikoje. 150 
nsl. kaina 1.00 dol.

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

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū 
na akstinu gvvuoti esančioms scenos 
mėgėju gninėms ir impulsu naujiems 
rvžtams. kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose iš
liktu gyvas Lietuvos ainių kalboje ir 
širdyse.

NAUJIENOS.
1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL. 60608

Jaunas filmy aktorius Jan Michael 
Vincent neseniai baigė filmą ''Going 
Home". Jis jau yra nemažai vaidi

nęs ir televizijos programose.

žinoma, pradėjo žliumbti. — 
You can have good time... No 
charge...

Didžiausias “good time” Vait 
kevičiui būtų buvęs matvti va
gilę nuteistą bent dešimčiai me 
tų, bei tokio džiaugsmo Chi
cagos gyventojams šių dienų 
teisėjai nesuteikia. Senukas ži
nojo, koks ilgas yra Amerikos 
teismų procesas. Viską reikia 
po kelis kartus įrodinėti.

Teisybė, kad nenuteisiamas 
nekaltas, bet pro tuos plačius 
plyšius labai dažnai prasprun- 
ka kaltas. Jis taip pat žinojo, 
kad jam dar reikės eiti liudyti, 
kelias dienas važinėti ir tran
kytis. ..

Pirmiausia senukas liepė va
gilei atsikelti. Vėliau paėmė 
už rankos, privedė prie durų, 
atidarė ir liepė išeiti. Kilo min
tis stumti laiptais žemyn, kad 
ji niekad nebegrįžtų, bet šal
tas protas pakuždėjo, kad to 
nedarvtu.

1 — Žiūrėk, tingine, kad tu 
man čia kojos daugiau neįkel- 
tuin...

“Apalpusiai” nereikėjo van
dens, nereikėjo ir širdimi skųs 
tis. Ji nusirito laiptais ir dingo.
Vaitkevičius taip pat nusileido 

timi ji nuėjo, bet nieko jau ne
matė. Ji buvo laiminga^ kad 

Vai- nePalek° J policijos rankas.
Reporter

sukakties parade nuo didžio
jo gaisro Chicago]e. Malonėki
te registruotis vakare po šešių 
šiais telefonais: J. Pakalka 
737 — 9519 arba J. Jasaitis 
434 — 2165.

— Daii. Kazimieras Varnelis 
dalyvauja I-je modernaus me
no rinktinėje Tllinojaus daili
ninkų parodoje. Pirmoji jų
paroda vyksta Kirkland Fine 
Arts Center Millikin universi-

rodą bus vėliau kilnojama po 
Įvairias Tllinojaus vietoves. Tai 
antroji tokia parinkfinė paro
da. šią parodą organizavo bei 
kvietė tuos dailininkus, kurie 
nebuvo praeitais metais >pa- 
kviesti. Chicagos Meno Institu
to mokvklos narys Whitney 
Halstead. Paroda sudaryta iš 
96 tapybos darbų su 21 auto
riais. Paroda bus tęsiama du 
metus. Kartais bus dalinama į 
dvi dalis . Viena tokia dalis bus 
parodyta Chicagoje Plaza Gal- 
lerv. TU. K. Wacker Drive nuo 

i lapkričio 1 iki 30 d. Antroji pa
godos dalis Įvyks 1972 m. sau
sio 4 d. ir tęsis iki sausio 28 d. 
toje pačioje vietoje. M. Š.

— LB Apygardos valdyba 
j kviečia visas lietuvių organi- 
Įzacijas dalyvauti didžiojo Či
kagos gaisro šimtmečio minė
jimo parade, š. m. spalio mėn. 

|9 d. 12 vai. miesto centre State 
gatvėje. Dalyvaujančioms or
ganizacijoms nereikia sutelkti 

ivisus narius, bet skirti iš orga
nizacijos bent 5 asmenis, ku- 
Įrie parade neštų užrašą su or 
ganizacijos pavadinimu. Pa-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

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.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

IŠNUOMOJAMA graži patalpa įstaigai 
ar krautuvei prie 69-tos ir Campbell. 

776-7952

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ RAIDAI

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

geidaujama, kad moterys bū
tų su tautiniais drabužiais. Or- 
ganizacijos, kurios numato pa 
radę dalyvauti, prašomos ne
delsiant pranešti LB apygardos 
valdybos pirmininkui Jonui 
Jasaičiui, tel. 434 — 2165.

— LB Vidurio Vakarų apy
gardos valdyba rugsėjo 17 d. 
posėdyje nutarė Čikagoje suor
ganizuoti jaunimo ansamblį, 
šiuo metu tariamasi su chorve
džiais ir atliekami kiti paren
giamieji darbai.

— A. Virkutis gv-v. 1447 So 50 
Ave., Cicero Illinois, išvyko 
gydytis į Mayo klinikas Minne-I 
sotoje.

— Julia Gricius — Kleiva, 
gyrv. Gage Parko apylinkėje, 
nuolatinė ir ilgametė Naujienų 
skaitytoja, yra susirūpinusi dėl 
ne visuomet tvarkingo laikraš
čio pristatymo, nors po pašto 
reformos pristatymas yra pa
gerėjęs. Jos vyras Augustas 
Gricius buvo Naujienų bendra
darbis, platintojas ir rėmėjas.

— Edvardas J. Damanskis iš 
Palos Parko apylinkės baigė 
Illinois universiteto medicinos 
mokyklą, Interno praktiką at
lieka Orange apskr. ligoninėje, 
Kalifornijos valstijoje.

— Živilė Numgaudaitė baigu
si scenos meno studijas Illinois 
universitete ir Marijos aukšt. 
mokyklos mokytoja, vadovaus 
LB Dramos studijai, šiandien, t 
spalio 6 d. ir 7 vai. vak. suinte
resuoti renkasi į Jaunimo cent
rą. Priimami nauji kursantai 
nuo 15 metu amžiaus. Dramos 
studiją globoja LB Kultūros 
Fondas, kuriam vadovauja 
Anatolijus Kairys, šį rudenį 
Chicagoje Įvyks Lietuvių Teat 
ro festivalis.

— 'Montreal™ Jaunimo an
samblis Gintaras atliks progra
mą Margučio koncerte spalio 
23 d. Ansamblis pasižymi origi
nalia liaudies dainų ir šokiu C v
interpretacija.

— Kun. Martynas Klumbis, 
gyv. Vak. Vokietijoje, yra atvy 
kęs į Chicagą. Dalyvavo Liet. 
Evangelikų pamaldose ir lanko 
gausius pažįstamus domėda
masis Amerikos lietuvių gyve
nimu.

— Chicago Young Ameri
cans for Freedom šį šeštadie
ni 1 vai. ruošia riboto masto de C
monstraciją prie Federalinio 
pastato tikslu atkreipti dėmesį 
į komunizmo pavojų individui 
ir tautoms. Vakare Midwest 
viešbutyje įvyks paskaitos, ku
rias skaitys Tautinės Kinijos 
gen. konsulas ir kiti komuniz
mo žinovai.

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

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR S^d-E REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardevšmvi Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VJEŲ INPORMACUŲ, KREIPKITE: I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETK.VS KAZANAUSKA5, President*,

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS — VERTIMAI 

į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

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

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4307 So. KEDZIE, CHICAGO 

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

Tel. 652-1202

A. & u INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-3775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai. I

■■ .i ■ i

SIUNTINIAI Į LIITUVĄ 
ir kitus kreštus

P. NEDZINSKAS, 4OM AiMh«A 
Chicago, Iii. 60631. Ta L YA 7^980 ’ 

- v

A. T V ! U S 
LAIKRDBilAJ IR BRANGENF«tS 

Pardavimas ir Taisomas 
2646 WEST 69kh STREET 

TaU REpublic 7-1941

K. E R I N G I S 
CAUMRN1A SURER SERMIM 
Taisomi «u4o motetai, rtibdžlal, 

tun»-up$ Ir t. L
4824 So. CAUFBRHIA AME. 

CHICAGO, ILU TEL VI 7-WT?

♦ Moteris ieško namų ruošos 
darbo keletai valandų. Telef. 
925-3591. (Sk).

♦ Lietuvių Fondo Valdyba š. 
m. spalio 8 d., penktadieni. 7:30 
vai. vak. Jaunimo centre, 5620 
So. Claremont Ave. šaukia pasi- 
tarima Lietuviu Fondo reikalais. 
Į šį pasitarimą prašo atvykti 
buv. U komiteto narius ir LF 
Įgaliotinius Chicagoje. LB Vid. 
Vakarų apyg. valdybos ir arti
mesnių apylinkių valdybų atsto
vus. (Pr).

Lietuvių Tautinių Namų pa
stogėj. Lietuvių Tautinių Namų 
(6422 So. Kedzie Avė., Čikago
je), pastogės atidarymas vyks 
šia tvarka:

spalių mėn. 9 d., šeštadienį, 
5 vai. p. p. Lietuvių Tautinhj 
Namų narių susirinkimas,

spalių mėn. 9 d. 7 vai. 30 min. 
vakaro Prof. Adomo Varno ta
pybos darbų parodos atidary
mas.

spalių mėn. 16 d., šeštadienį.
7 vai. vak. Pastogės pašventini
mas, atidarymas ir banketas.

Maloniai kviečiami visi nariai 
su šeimomis ir lietuviškoji vi
suomenė, šiuose LTN atidarymo 
proga vykstančiuose parengi
muose dalyvauti. (Pr).

PIRKITE BE BAIMĖS
3 BUTAI IR BIZNIO PATALPA. 

Tvirtas namas, aluminum langai, pla
tus lotas. Artima vieta Marquette Par
ke. $17.600.

2 AUKŠTŲ MŪRINIS NAMAS, apie 
S17.000 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 ir^ 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
— S42.700.

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

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

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
klvnas. 41-ma ir Camnbell.
PUIKUS BUNGALOW, iren^as 

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

MAISTO KRAUTUVfi ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
puete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apvlinkėj. — $38.000.

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

10 BUTU mūras, alum, langai, šil. 
eazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-^a. ir Talman. Tik $79.500.

IV2 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 WTLST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

JACKSON PARK HIGHLAND.
15 room 3 storv brick home. 5 large 
bedrooms. 4 full baths, large kitchen, 
full finished basement. 2 car garage 
with Quarters, lot 150x135’ with 

greenhouse. High 40’s
Call Mr. MEADE 

548-5656

NORRIDGE PRIEMIESTYJE
Puikus 2 butu mūras, užsakymui sta- 
tvtas. Abu butai su 3 miegamais. Di
delės virtuvės su įmontuotomis kros- 
ninrs ir orn vėsintuvais. Atskiros 

šildymo sistemos. Skambinkite 
MARCICT & CO.

889-6077

FOR SALE BY OWNER
Modem 2 bedroom brick. Full bas
ement. Beautiful sidedrive with new 
2 car garage. Vicinitv 79th & Pulaski. 
Owner moving to California. Must 

sacrifice. 
Call PR 9-4353.

Leave name and number.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS


