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MASKVA IŠGELBĖJO SAVO DRAUGA
ARGENTINOS GENEROLAS LANUSSE 
FLIRTUOJA SU KAIRIŲJŲ GRUPĖM

BUENOS AIRES. — Argentinos prezidentas, karinės chun
tos vadas, gen. Alejandro Agustin Lanusse sugrįžo iš savo vi
zito Peru ir Čilėje, kur jis aptarė savo vadovaujamą Argentinos 
valdžią, kaip “Centro ir kairės” vyriausybę. Generolas, kurį Pietų 
Amerikos kairieji seniai vadina “gorila”, ilgai kalbėjosi su pro
komunistinės Čilės valdžios premjeru Allende Gossens. šie pasi
tarimai vyko tuo pačių metu, kada Amerikos-čilės santykiai yra 
žemiausiame laipsnyje dėl amerikiečių turto nacionalizavimo ir 
Čilės atsisakymo sumokėti kompensacijas tų turtų savininkams.

Praėjusią savaitę gen. Lanusse 
ir Peru karinis diktatorius gen. 
Velasco Alvarado paskelbė ben
drą pareiškimą, ragindami pri
imti į Jungtines Tautas komu
nistinę Kiniją. Pareiškimas taip 
pat pasmerkė Amerikos uždeda
mą 10% mokestį ant visų į JAV 
importuojamų prekių.

Čilėje gen. Lanusse sužinojo iš 
prezidento Allendes, kad Kubos 
bolševikinės valdžios vadas Cas
tro lapkričio mėnesį vizituos Čilę. 
Gen. Lanusse painformavo Al
lende, kad ir Argentina svarsto 
užmegzti prekybos ryšius su Ku
ba. Tokie ryšiai buvo paskelbti 
nepageidautinais 1964 m. visų 
Pietų Amerikos užsienio reikalų 
ministerių konferencijoje.'

Visi šie Argentinos diktato
riaus ėjimai rodo nemažą pasi
keitimą Argentinos politikoje. 
Gen. Lanusse ėmė derėtis su Ar
gentinos darbininkų unijomis ir 
stipria peronistų partija. Val
džia atidavė Peronui jo pirmo
sios žmonos Ęvos kūna Tr~siau
tinėj o pas Peroną savo ryšinin
kus.

Stebėtojai galvoja, kad gen. 
Lanusse siekia kairiųjų Argen
tinos grupių palankumo ir gal
voja išstatyti savo kandidatūrą 
demokratiniuose Argentinos rin
kimuose, kuriuos jis pažadėjo 
pravesti iki 1973 m. kovo mėn.

Argentinos ekonominė krizė 
negerėja. Per paskutinius 12 
mėn. kainos pakilo 45 %. Darbi
ninkų ir studentų organizacijo
se vis daugiau įsigali komunis
tai. Spalio 17 d. visuose Argen
tinos miestuose Įvyko susirin
kimai ir demonstracijos minin
čios Perono, kuris kariuomenės 
buvo nuverstas 1955 m., dieną. 
Ypač Rosario ir Cordobos mies
tuose įvyko neramumų ir bombų 
sprogimų. Sienos buvo peronis
tų apkabinėtos jų vado portre
tais, daug jaunesnio Perono, ne
gu jo dabartinė, 76 metų išvaiz
da.

Sovietų šnipas 
jau Amerikoje

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas patvirtino, 
kad Belgijoje pabėgęs sovietų 
šnipas Anatoly čebotarev jau 
yra Amerikoje. Jis pranešęs 
Belgijos valdžiai apie 30-40 so
vietų šnipų Belgijoje veiklą.

Belgijos vyriausybė irgi pa
tvirtino, kad Belgijoje veikia 
šnipų tinklas, šnipų pavardės 
ir užimamos vietos vyriausybei 
yra žinomos. Apie šnipų veiklą 
pranešęs pabėgęs sovietų pre
kybos atstovybės tarnautojas 
čebotarevas. Vyriausybė neto
leruosianti veiklos, kuri gali 
grėsti Belgijos saugumui ar sau
gumui tarptautinių - organizaci
jų Belgijos žemėje. Neskelbia
ma, kokių žygių belgai griebsis 
prieš šnipinėjančius sovietų pi
liečius. Vyriausybė sako veik
sianti per diplomatinius kana-

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Jei pre- 
zidentas Nixonas važiuos i ko
munistinę Kiniją, su juo kartu 
žada važiuoti ir ponia Nixonie- 
nė, kuri vyks ir į Maskvą.

ČIKAGA. — Aukščiausias teis
mas Illinois priteisė Charlie 
Brown, 53 m. pusės milijono dol. 
ieškinį iš vaistų įmonės, kuri ga
mino vaistus nuo artričio. Brown 
pradėjo vaistus naudoti 1968 m. 
Vaistai išdžiovino gleivėtas jo 
akių membranas ir jis visiškai 
apako. Vaistai Butazolidin da
bar jau išimti iš rinkos.

PITTSBURGHAS. — Miesto 
meras ir policijos vadas aiški
na, kad riaušės Pittsburghe po 
laimėtų beisbolo rungtynių ne
buvusios tokios didelės, kaip nu
šviečia “didžioji spauda”. Įvy
kiai miesto centre buvę perdė
ti.

ČIKAGA.. — Policija Kirk
wood, Mo. sučiupo katalikų ku
nigą Nicholas Riddell, kuris 
prieš 2 metus pabėgo nuo teismo. 
Jis buvo kaltinamas karinės prie
volės įstaigos dokumentų sunai
kinimu 2355 W. 63 st. Kartu su 
kunigu buvo apkaltinti 15 asme
nų. Prieš suimant, jis bandė 
šaudyti į policiją.

NEW YORKAS. — Jungtinė
se Tautose vykstant debatams 
dėl Kinijos priėmimo, lauke ke
li Taiwano kilmės studentai pri- 
sirakino grandinėmis prie tvo
ros, reikalaudami nepriklauso
mybės Taiwano salai. Jie.neno
ri nei komunistinės Pekino val
džios nei dabartinės Taiwano vy
riausybės su Chiang Kai Sheku 
priešakyje.

HACKENSACK, N. J. — Dai
nininkas Tony Bennett, kuris po 
19 metų vedybinio gyvenimo iš
siskyrė su žmona, turės jai mo
kėti per metus 92,500 dol. ali
mentų. Jai pavesta ir dviejų šei
mos vaikų globa, bei 150,000 dol. 
vertės namas.

Meksikiečiai 
, daugiau uždirba

WASHINGTONAS. — Sta
tistikos biuras paskelbė žinias 
apie Amerikos ispaniškai kal
bančią gyventojų dalį. Meksikie
čių ir portarikiečių pajamos pa
mečiui kyla ir jau pralenkia Ame 
rikos negrų uždarbių vidurkį 
Negrai vidutiniškai uždirba po 
6,280 dol. per metus vienai šei
mai, o meksikiečiai pernai pa
siekė 7,339 dol. vidurkį. Baltųjų 
vidurkis ir toliau kyla greičiau 
už kitų ir pernai buvo 10,240 dol. 
per metus.

Iš tos statistikos daroma išva
da, kad rasinė diskriminacija lie
čia negrus stipriau, negu mek
sikiečius.

lūs. Belgijoje yra iš viso 113 so
vietų tarnautojų, iš jų 45 diplo
matinėse pareigose.

Savo laiku labai išgarsėjęs žvalgybos lėktuvas "U-2", kurj sovietai buvo numušė virš savo teri
torijos 1960 m. Lėktuvas dabar naudojamas moksliniams tyrimams, kur reikalingi stebėjimai iš 

' didelio aukščio.

JUNGTINIU TAUTU SVARSTYMAI
NEW YORKAS. — Jungtinėse Tautose toliais vyksta debatai 

dėl Kinijos atstovavimo. Vakar Saudi Arabijos? ambasadorius 
Jamil Baroody pasiūlė kompromisą, kuris paliktų! Jungtinėse Tau
tose abi Kini j as. Jis sako, kad reikia papildyti įabi turimas tuo 
klausimu rezoliucijas: Albanijos, kuri siūlo išmesti Tautinę Ki
niją ir jos vietą atiduoti Pekino valdžiai ir Amerikos, kuri siūlo
atiduoti Tautinės Kinijos vietą Saugumo Taryboje Pekino reži
mui, tačiau neišmesti ir Tautinės Kinijos atstovų. Ambasadorius 
Baroody pasiūlė įsileisti Kiniją, o Taiwano — tautinės Kinijos 
atstovus palikti tik kaip Taiwano atstovus, nekreipiant dėmesio 
į abiejų valstybių tvirtinimą, kad jos atstovauja visai Kinijai 
įskaitant į ją ir Taiwana, Formozos salą.

Amerikos ambasadorius G. 
Bush savo kalboje apsistojo prie 
narių išmetimo pavojaus JT or
ganizacijai. Per 26 metus jo
kia valstybė, dar nebuvo išmes
ta. Išmetus Tautinę Kiniją, ga
lima klausti: kas bus sekantis? 
Kur mes sustosime, klausė G. 
Bush?

Balsavimas dėl Kinijos Įvyks 
už dviejų savaičių.

Sirija turinti 
didelę armiją

DAMASKAS. — Sirijos pre
zidentas Hafez Assad pasigyrė 
savo kalboje, kad Sirija turi su
mobilizavusi 250,000 vyrų ka
riuomenę, kuri pasirengusi ka
rui su Izraeliu. Iki šiol Sirijos 
kariuomenė buvo laikoma nedi
desnė kaip 75,000.

Prieš tris mėnesius Egipto 
laikraštis Al Ahram paskelbė 
vieno aukšto Egipto generolo 
pranašystę, kad Egiptas gali mo
bilizuoti ir apginkluoti 750,000 
kareivių, šie skaičiai rodytų, 
kad tik dvi arabų valstybės, į 
vieną federaciją susijungusios 
Sirija ir Egiptas, gali karo at
veju mesti prieš Izraelį vieno 
milijono vyrų armiją, kada vi
same Izraelyje tėra 3 milijonai 
gyventojų.

Niekas nenori 
karo Azijoje

NEW DELIU. — Indijos prem
jerė Gandhi pareiškė Jugoslavi
jos prezidentui Tito, kad Indi
ja tik tuo atveju kariaus su Pa
kistanu, jei šis Indija užpuls.

Pakistano prezidentas pareiš
kė Prancūzijos laikraščiui “Le 
Monde”: Mes nenorime karo su 
Indija, tačiau mes turinte gin
tis”. Jis pareiškęs ir sovietų 
Podgornui, kurį jis susitiko Ira
ne: “Kodėl mes turėtume užpul
ti valstybę, kuri yra penkis kart 
didesnė ir kuri penkis kart turi 
daugiau kariuomenės? Mes ta
čiau negalime nesiginti nuo In
dijos agresijos”.

Abi valstybės nenori karo, ža-

= = f"' :
vaiAUsids žinios

Prezidenf^ Nixonas pa- 
siuntė kongresui raštą, prašyda
mas sustiprinti jo galias, tvar
kant Amerikos infliaciją, prižiū
rint algas ir kairias.

♦ Urugvajaus policijai pavy
ko sučiupti 9 teroristu grupės 
narius, jų tarpe;du vadus, ne
seniai pabėgusius iš kalėjimo.

Vyskupų sinodas didele bal
sų dauguma pasisakė prieš ve
dusius kunigus, nors kelios ko
misijos prileido galimumą įšvęs
ti kunigo darbams senyvus, ge
rus, nors ir vedusius, katalikus.

♦ Japonijos užsienio reika
lų ministeris JT ■ kalbėjo prieš 
Tautinės Kinijos išmetimą, pa
remdamas Amerikos pasiūlymą 
palikti abi Kinijas.

Vietname Amerikos bom
bonešiai netyčia užmušė 18 Pietų 
Vietnamo kareivių ir sužeidė 7.

♦ Iždo sekretorius John Con
nally vyks Į Vietnamą dalyvauti 
prezidento Thieu inauguracijos 
ceremonijose, kaip prezidento 
atstovas. Po to jis turės svar
bius pasitarimus su Japonijos 
vyriausybe ekonominiais klausi
mais.

♦ Penki Charlestono, Pietų 
Karolinos, motociklistu gaujos 
nariai nuteisti mirti elektros kė
dėje už pakorimą kitos gaujos 
nario.

♦ Indijos paskelbė, kad ji ne
atitrauks savo kariuomenės nuo 
Pakistano sienos, kol nebus iš
spręsta Rytinio Pakistano krizė.

VANCOUVERIS. — Kanados 
policijos inspektoriui pavyko pri
kalbinti lėktuvo piratą, kuris pa
grobė lėktuvą Aliaskoje ir skri
do per Kanadą į Kubą, kad jis 
pasiduotų. lėktuvas buvo nusi
leidęs Vancouverio aerodrome 
pasipildyti gazolino.

da viena kitos nepulti, tačiau ka
ro pavojus vis didėja. Amerika 
tariasi su kitomis didžiosiomis 
galybėmis, ką daryti, kad Pa
kistanas ir Indija vėl neatsidur
tų nuostolingo karo glėbyje.

■’ Kiek kainavo 
Irano minėjimas? 
TEHERANAS. — Irano ša

chas spaudos konferencijoje pik
tai paneigė gandus, kad jis iš
eikvojo savo valstybės sukakties 
minėjimui milžinišką sumą pini
gų. Vieno švedo korespondento 
paklaustas, ar tiesa, kad Iranas 
šventei išleido du bilijonus do
lerių, šachas piktai atkirto: 
“Kaip gali sveiko proto žmogus 
klausti tokį klausimą? šventės 
išlaidos nebus daug didesnės, 
kaip dviejų iškilmingų banketų 
kaina. Banketuose dalyvavo 700 
garbingų svečių. >

Iranas prie minėjimo- išlaidų 
nepriskiria aerodromų,, viešbu
čių ir kelių statybos, nes tie pro
jektai liks-ilgiems metams.

1 : ■

Leis balsuoti 
kaip kas norės

LONDONAS. C — Britų val
dančioji konservatorių partija 
paskelbė, kad jos parlamente esą 
atstovai galės balsuoti pagal sa
vo sąžinę, kai bus sprendžiamas 
įstojimo Į Europos Bendrąją 
rinką klausimas. Partijos nuos
tatai jų šiuo klausimu nevaržys.

Manoma, kad konservatoriai 
tikisi tos pačios taktikos ir iš 
opozicijos — darbiečių partijos 
vadovybės. Jei darbiečiai leistų 
savo atstovams balsuoti, kaip jie 
nori, už įstojimą Į rinką galėtų 
pasisakyti apie 60-70 darbiečių, 
nors partijos vadai nepritaria 
įsijungimui į rinką.

Numatoma, kad britų parla
mentas įstojimo klausimą spręs 
spalio 28 d.

S«n. Robert Byrd (dem. is W. V.) yra 
minimas kaip kandidatas į JAV Aukš
čiausiąjį Teismą. Liberalai skundžia
si, kad jis nebalsuoja už civiliniu tei- 
siy įstatymus. Jis jaunystėje net pri
klausęs Ku Klux Klano organizacijai. 
Senatorius j tai atsako: "Tai buvo jau

nystės klaidos?"

KAIRAS. — Maskva išgelbėjo savo draugą, buvusį Egipto 
premjerą ir vėliau — viceprezidentą Aly Sabri nuo kartuvių. Egip
tas paskelbė, kad jis bus teisiamas šeštadienį, tačiau kaltinamas 
ne valstybės išdavimu, kaip anksčiau buvo skelbta, bet tik korupcija 
ir jėgos piktnaudojimu. Iš visų suimtų 90 buvusių aukštų val
džios pareigūnų tik vienas buvęs karo ministeris Fawzi bus kal
tinamas valstybės išdavimu. Neabejojama, kad šis kaltinimo 
pakeitimas Sabriui buvo Maskvos išsiderėtas paskutinio Egipto 
prezidento Sadato vizito Maskvoje metu. Sovietų valdžia pažadėjo 
Sadatui daugiau ginklų, tačiau išreikalavo, kad jis mirtimi ne
baustų ištikimo Maskvos draugo Aly Sabrio.

Kosygino vizitas 
nebus taikingas

OTTAWA. — Kanados prem
jeras Trudeau atsiprašė sovietų 
premjero Kosygino už incidentą 
gatvėje, kur Kosyginą užpuolė 
jaunas vyras, vengrų kilmės Gi
za Matrai, 27 metų. Jis griebė 
iš užpakalio Kosyginą už kaklo 
ir pečių, lyg norėdamas jį per
versti ant žemės. Stebėtojai sa
ko, kad jei užpuolėjas būtų tu
rėjęs peilį ar revolverį, Kosygi
no jau nebebūtų gyvųjų tarpe.

Giža Matrai su tėvais atvyko 
į Kanadą po 1956 metų Vengri
jos sukilimo. Jis dalyvauja veiį 
grų tautinėse organizacijose-- 
yra aktyvus Kanados politiniai 
me gyvenime. Policijai bandantį 
vengrą nutraukti nuo Kosygino, 
buvo lengvai sužeistas spaudos 
fotografas Jean Alarie, bmž^ 
netoli Kosygino. v

Kanados premjeras Trudeau 
parlamente labai apgailestavo 
įvykį, kuris darąs gėdą Kanadai. 
Jam pačiam esanti gėda, kad Ka
nadoje yra tokių žmonių, kurie 
politinius skirtumus su užsienio 
valstybėmis bandą spręsti to
kiais negražiais metodais.

Jau yra aišku, kad Kosygino 
vizitas Kanadoje nebus taikin
gas. Kosygino atvykimo dieną 
Ottawos parke demonstravo 1,- 
500 ukrainiečių. Po demonstra
cijos parke rasta 11 padegamų
jų bombų. Dar didesnę demons
traciją organizuoja Kanados žy
dai. Montrealyje buvo policijos 
sulaikytas žydų Gynybos lygos 
vadas rabinas Kahane, kuris at
vykęs į Kanadą vadovauti de
monstracijoms prieš sovietų 
premjerą.

Naujas būdas 
užmarinti pacientą
ATLANTIC CITY. — Harvar

do universiteto chirurgai naudo
ja naują būdą sudėtingesnių 
operacijų metu. Jie užmarina 
žmogų, ištraukdami iš jo visą 
kraują ir pakeisdami jį atšaldy
tu sodiaus, kalcijaus ir kitų che
mikalų skiediniu, kuris žmogaus 
temperatūrą numuša iki 84 laip
snių. Žmogaus širdis sustoja, jo 
smegenys ir kvėpavimas nebe
veikia.

Tokį “nebegyvą” kūną chirur
gams patogiau pjaustyti, nes 
pati operacija yra “švaresnė”, 
nebėgant kraujui, chirurgas ge
riau mato, ką daro. Be to, krau
jas laikomas maišuose, iš kurių 
po operacijos jis sugrąžinamas 
Į paciento kūną. Pacientas ge
riau priima savo nuosavą, krau
ją, negu operacijose anksčiau 
naudotą svetimą, šitokios ope
racijos buvusios padarytos šim
tui pacientų. Jos užtrukusios 
iki valandos laiko.

Politiniai stebėtojai nurodo, 
kad sovietų pozicijos Vidurže
mio jūroje ir ypač arabų šalyse 
pablogėjo. Nežinia dar, kokių 
rezultatų duos premjero Kosy
gino vizitai Alžire ir Maroke. 
Pastarasis seniai yra vakarų 
valstybių pusėje.

Didelis nepasisekimas sovie
tų politiką ištiko Sudane, kur 
Maskva turėjo apie 3,000 agen
tų, Įvairių techninių patarėjų. 
Jų skaičius žymiai sumažėjo po 
nepavykusio komunistų pervers
mo. Daug komunistų vadų at
sidūrė kalėjimuose, o svaigiau
sieji buvo pakarti: .*

Antras sovietų nepasisekimas 
buvo Maltos-socialistų vyriausy
bės susitarimas su Britanija ir 
Nato valstybėmis. Maža, bet tur
inga Libija davė Maltai piniginę 
pašalpą, kad tik ji neišnuomotų 
savo karinių uosti] sovietų lai
vynui
„,?,.Vis dažniau arabai ima su
prasti. .tikruosius Maskvos pla
nus arabų žemėse. -Daugelis ara
bų nenori karo su Izraeliu ir Įžiū
ri sovietų ginklų siuntime Mas
kvos norą žarstyti karo žarijas 
svetimomis arabų rankomis. Ne
gali arabai nepastebėti ir men
kos sovietų ginklų kokybės. Di
delės krūvos Maskvos atsiųstų 
šarvuočių liko Sinajaus dykumo
je. Sirija su savo sovietiniais 
tankais įsibrovė į Jordaną padė
ti palestiniečių jėgoms kovoti 
prieš karaliaus Husseino kariuo
menę, Jordano britų gamybos 
Centurion tankai sirų tankus su
triuškino. Jordano Amerikos ga
mybos lėktuvai lengvai išvijo 
sirų lėktuvus, gamintus Sov. Są
jungoje. Arabai visa tai mato ir 
kaltina už nepasisekimus sovie
tų ginklus ir sovietų karinius pa
tarėjus. Sakoma, kad Izraelio 
tankai buvo paruošti eiti Jorda
nui į pagalbą, jei būtų reikėję. 
Hurreinas nesunkiai susitvarkė 
pats vienas su sovietų apgink
luotais sirais.

Fischeris laimėjo 
antrą pergalę

BUENOS AIRES. — Fischeris 
laimėjo pertrauktą sekmadienio 
partiją prieš sovietų meisterį Pe- 
trosianą. Tai yra jau antra Fi- 
scherio pergalė ir jis turi jau 
tris supuse taško prieš Petro- 
siano du su puse. Pertrauktai 
partijai užbaigti dar prireikė tri
jų valandų lošimo. Sakoma, kad 
Fischeris sekmadienio naktį ne
miegojo, bet analizavo susida- 
siusią padėtį.

Nežiūrint Petrosiano atsar
gios gynybos, Fischeriui pavyko 
gauti pėstininko persvarą. Vė
liau Fischeris paaukojo du sa
vo pėstininkus už palankesnę 
bokšto poziciją ir už Petrosiano 
žirgą.

SAIGONAS. — Vienam ko
munistų batalionui pavyko pri
artėti 33 mylios iki Saigono. čia 
jau kelios dienos vyksta mūšiai.
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LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGĄ 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

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

VEIDAI '

KELIONĖ

PAŠNEKESYS APIE MORZĘ SIMO KUDIRKOS STOVYKLOJE, 
kurią suruošė Atlanto Rajonas. Pašnekesį veda v. s. M. Manomaitis.

P. Bivainio nuotr.

DU DIDIEJI SUSITINKA JUBILIEJINĖJE STOVYKLOJE VOKIETIJOJE 
Stovyklos Globėjas mjr. Jonas Valiūnas Schwetzingene sveikina iš JAV at
vykusią Liet. Skaučių Seserijos Vyriausią Skautininke s. Lilę Milukienę.

;; V. Bacevičiaus nuotr.

Dar niekas neraše

stipriai parėmusius Jubiliejinę Stovykla 
Vokietijoje liepos 17—31

Norėčiau nors trumpai apibūdinti mūsų skautiškosios Jubi
liejinės Stovyklos Vokietijoje pagalbininkus, 8591 L. S. Co. kuopos 
vyrus. Šios lietuvių kuopos, kuri dabar yra sudaryta iš įvairių 
tautybių, daugumas — lietuviai; visi karininkai yra tik lietuviai.

Kuopa yra viena iš pavyzdin
giausių lietuvių kuopų amerikie
čių kariuomenėje. Kuopa Įkur
ta 1949 m. Rarmstadt ir vėliau, 
1951 m., atkelta į Schwetzinge- 
ną, kur dirba ir dabar. Kuopoje 

• išleidžiami Įvairūs Įsakymai, 
pranešimai ir t. t. rašomi tri
mis kalbomis: lietuviškai, ang
liškai ir vokiškai. Kuopos vadas 
mjr. J. Valiūnas — tikras lie
tuvis ir lietuvybės skleidėjas, 
Vokietijos ‘Liet. B-nės Pirmi
ninkas, šios Jubiliejinės Skautų 
Stovyklos Globėjas.

Lietuviška dvasia kuopoje
Kuopoje vyksta Įvairūs lietu

viški minėjimai, pagerbimai bei 
iškilmės. Kas antrą sekmadie
nį čia atvyksta kapelionas kun. 
Liubinas ir atlaiko šv. Mišias.

Dalinys prenumeruoja įvairią 
lietuvišką spaudą, gaunami visi 
“Nidos” Knygų leidiniai. Kiek
vienas Bendruomenės narys gau
na Įvairias inrormacijas iš Ben
druomenės. Kun. Liubinas as
meniška iniciatyva aprūpina vi
sus “Draugu” ir “Laiškais Lie
tuviams”. Kuopa yra įsigyjusi 
visą “Lietuvių Enciklopediją”. 
Paremiama lietuvių gimnazija, 
ypač kai ten rengiama Kalėdų 
eglutė, kuri remiama jau nuo 
1955 m. Pravedamos ii' kitokios 
rinkliavos. Veiklusis Itn. K. Ben- 
doraitis laiko ir tvarko įvairias 
laikraščių bei susirašinėjimų 
bylas ir t. t. Visas kuopos vaiz
das ar žinios yra jo prižiūrima. 
Be to, jam tenka eiti ir klubo 
kasininko pareigas. Tai gyvas, 

ŠYPSNIAI JUBILIEJINĖJE STOVYKLOJE VOKIETIJOJEPASKUTINIEJI
kai kun. V. tarkai buvo {taikias skautišku įvykiu albumas. Iš kairės: mjr.

J. Valiūnas, kun. V. tarka, A. Rūgytė ir s Lilė Milukienė.
V. Bacevičiaus nuotr.

sumanus ir draugiškas lietuvis; 
malonu, kad tokių vyrų dar yra.

Vyrai, kurių nepamiršime
Mūsų vjsų didžiausia ir nuo

širdžiausia padėka tenka kuo
pos vadui mjr. J. Valiūnui už 
neapsakomą paramą šią Jubilie
jinę Skautų Stovyklą rengiant, 
s, v. kand. A. Vitkui už stovyk
los aprūpinimą ir jos išlaikymą, 
Itn. K. Bendoraičiui už nepa
prastą energingumą bei lietuviš
ką draugiškumą, p. A. Tūriai 
už toki jaukų ir šeimynišką mū
sų priėmimą, p. B. Matušaus- 
kui už leidimą klubui atsilanky
ti ir vaišingumą, p. W. Valaičiui 
už nuoširdumą ir draugiškumą; 
geram stovyklos virėjui, kurio 
pavardės gaila neprisimenu, už 
mūsų gerą maitinimą. Be to — 
visiems kuopos vyrams: ir lietu
viams ir kitų tautybių. Sunku 
būtų visus paminėti, nes nepri
siminčiau vistiek, tačiau už jū
sų Įdėtą ir parodytą draugišku
mą visiems nuoširdžiausias ačiū. 
Mes jus visuomet prisiminsime 
ir Įvertinsime.

Baigdamas norėčiau pakartoti 
šiuos gražius žodžius:

“Iš lietuviškos skautybės 
ąžuolo auga naujos atžalos 
tarp svetimų uolų vos už- 
griebdamos tėvų gimtosios 
žemės sulčių, taip būtinų 
jaunam augančiam organiz
mui, kad užaugę, subrendę 
ant savo pečių galėtų išneš
ti lietuvišką skautybę ir at

kurti laužus Tėvynėje”
J. Levinskas

su savąja jachta

Po dvejų metų pertraukos, 
Chicagos jūrų budžių “Preziden
to Smetonos” Įgulos nariai vėl 
renkasi Į Grant parko uostą. Pro 
debesis žybčioja saulė, ir po mi
nutės rudens vėjas blaško smul
kius lietaus lašus spalio 3 d., 
sekmadienio popietėje.

Prieplaukoje visus pasitinka 
Įgulos vado j. b. ps. J. Jova- 
rausko platus šypsnys:

— Broliai, šiandien mes turi
me pažymėtiną dieną, nes Įgula 
pirmą kartą lipa ant nuosavos 
jachtos denio. Ir ne bet kokios 
jachtos, bet didžiausios visoje 
mūsų sąjungoje.

Uoste lengvai supasi tik 
prieš kelias dienas Įgulos 
nupirkta* Pearson - Com

mander 26.
Dar prieš metus šis projek

tas, atrodęs svajone, šiandien jau 
tapo realybe. Per 5 metus bu
džių sutelktos lėšos Jachto Fon
de šią vasarą, ši rudenį tapo 
padvigubintos, i jūrų budžių 
kvietimą ir pastangas atsiliepus 
dosniems aukotojams. Aukų rin
kimo vajus parodė, kad eilė gy
dytojų, komersantų k tarnauto
jų net šimtinėmis parėmė jūrų 
skautų vadovų pastangas Įsigy
ti jūrinę jachtą, kuri tarnautų 
jūrų skautii-čių veiklos tęstinu
mui mūsų lietuviško jaunimo 
tarpe.

— Pirmiausia, broliai, supa
žindinsiu jus su pačia jachta ir 
jos Įrengimais, —pradėjo jachh- 
tos kapitonas j. v. s. Br. Juo
delis, dar prieš Įsigysiant iš
bandęs šią ir eilę kitų jachtų. 
Pearson Commander 26 pėdų fi
berglass jachta su 12 pėdų kok
pitu ir kajute su keturiomits lo
vomis

yra labai tinkama trum
poms kelionėms su 12-15 
jūrų skautų-čių Įgula ir la
bai gera aukštosios jūros 
ilgoms kelionėms su 4-5 as

menų įgula.

Commander turi 5 bures (didž- 
burę, džibą, audros džibą, Genuą 
Nr. 1 ir spinakerį), trumpų ban
gų radijo siųstuvą-priimtuvą, 
elektronini gelmės matuotoją, 
elektrinį kompasą, greičio ma
tuotoją, motorą, dvi baterijas, 
visas šviesas, virtuvės Įrengi
mus ir tualetą. Būdama 5,400 
svarų sunkumo, jachta lengvai 
sutinka didesnes bangas ir turi 
puikų takelažo išbalansavimą. 
Kartu čia yra ugnies gesintuvas, 
vandens tankai, šaldytovas, gel
bėjimo liemenės, vaistinėlė, gar
so signalai, siurbliai ir visi ma
tracai.

— Tokios jachtos mums gali 
Į pavydėti net Anglijos karalienė, 
— džiaugsmu netvėrė brolis Lei
pus.

— Vyručiai, ateinančią va-
sąrą visas Michiganas siūbuos 

r''nuo mūsų kelionių, — šypsojosi 
’brelis čekanavičius.

DARBAI
Jau nebetoli visų skauti- 

ninkiu suvažiavimas. LS Sese
rijos skautininkių suvažiavime 
Clevelande spalio 30-31 d. pa
skaitas skaitys s. L. Milukienė, 
v. s. J. Vaišnys, G. Sužiedėlienė, 
dr. R. Šilbajoris. Meninėje daly
je pasirodys aktoriai St. Kele- 
čienė, J. Kelečius ir L. Baraus
kas. Be to, bus pateikta keletas 
diskusinių temų grynai skautiš
ko auklėjimo klapsimais.

Be to, vyks ir kelios savos pa
rodos. Kaziuko nugei tinkamų 
eksponatų parodėlei visi vienetai 
ir atskiros sesės atsiveža Įdomių 
rankdarbių. -Meao kūrinių pa
rodoje dalyvauti jau yra pasi
žadėjusios kelio: dailininkės ir 
viena emalistė.

•į- Kanadiečiai domisi lietu
vių tautiniais šakiais ir rankų 
darbais. Rugsėj) 23 d. Toronte 
ps. A. šeškuvierės namuose su
eigą turėjo “šat.'ijos” tunto vyr. 
skautės ir gintazės. Dalyvavo 35 
sesės, kurioms apie Winipege 
Įvykusį Kanados vyr. skaučių 
suvažiavimą pranešimą padarė 
lietuvaitėms atstovavusios I. 
Stanionytė ir T. Balsytė. Kana
dietės susidomėjusios lietuvių 
rankdarbiais ir tautiniais šokiais, 
kurių mūsų sesės jas pamokiu
sios.

■^“Romuvos’- stovyklavietė 
jau paruošta žiemai. Rugsėjo 25- 
26 Romuvoje stovyklavietės 
k-tas paruošė stovyklavietę žie
mai, susitarė si rangovu dėl miš
ko kirtimo ir aptarė tolimesnius 
darbus. Be komiteto, šioje iš
kyloje dalyvavo ps. inž. G. Šer
nas su šeima ir archit. Liačas su 
žmona. Ačiū jiems.

Toronte Įvyksta jūrų skau
tų vadovų suvažiavimas. Artė
jant jūrų skautų 50-tiems ju-

Pakėlus bures, jachta lengvai 
skrido iš uosto į Michigan 
platumas, valdoma naujojo 

kapitono rankos.
— Permaža vėjo. Įgula pa

ruošia genuą, — skambėjo ka
pitono komanda.

Greit džibas nuslinko žemyn, 
ir Į jo vietą pakilo genuos bu
rė, lyg didelis baltas debesys. 
Commander stipriai pašoko pir
myn, ir skaitiklis jau rodė pen
kių mazgų greitį.

— Dabar visi prie vairo. Iš 
eilės pagal amžių, — kapitonas 
perdavė vairą broliui Kupcike- 
vičiui.

Jį sekė visi kiti įgulos nariai. 
Vakarų vėjas stiprėjo, stumda
mas sunkius debesis. Daugelis 
jachtų suko uosto link. Bangų 
viršūnės pasipuošė baltomis ke
teromis.

— Įgula pasiruošt genuos nu
leidimui!

Vėjas lėkė virš 20 mylių ir 
guldė jachtą ant šono. Atsisto
jus minutei prieš vėją, Žemyn nu
lėkė genua ir tik su didžbure 
jachta lėkė pilnu greičiu uosto 
link.

Pirmoji jūrų budžių jachtos 
kelionė buvo baigta. B. Banga 

biliejiniams metams — 1972 bei 
padidėjus jūrų skautų eilėms, 
atsirado reikalas sueiti Į asme
ninį kontaktą visiems Brolijos 
jūrų skautų vienetų vadovams, 
skyriaus vadi jos nariams bei jū
rų skautininkams, aptarti LSB 
jūrų skautų veiklą liečiančius 
reikalus.

Šiam tikslui Jūrų Skautų sky
riaus vedėjas j. ps. A. Empake- 
ris šaukia suvažiavimą spalio 
23 d. 5 vai. p. p. Toronte, Kana
doje, tunto skautų būkle: 1021 
College st./W. Toronto, Ont., 
Canada.

Programoje numatyta laivų 
vadų bei įgulų vadų pranešimai, 
skyriaus vadijos pranešimai, pla
nų sudarymas 50 jubiliejinių 
metų veiklai ir jūrų skautų auk
sinio jubiliejaus stovyklos rei
kalai.

Laukiama visų kviestųjų gau
saus dalyvavimo. i g J. b. ps. J. Jovarauskas —

Jūrų Skautų Skyrius! naujasis Algimanto laivo vadas.

maturity of 5 years, 10 months (4%

Dėl perėjimo iš tunto j tun- i 
tą. Atsitinka, kad skautės ir 
paukštytės dėl kurių priežasčių 
nutaria pereiti iš vieno tunto į 
kitą. Tokie perėjimai pasi
taiko veiklos metų viduryje, net 
nepranešus buvusiom vadovėm.. 
Taip pakenkiama sklandžiai vie
neto veiklai, o taip pat ir nuken
čia pačios sesės skautiškas pa
žangumas. Nesklandumas iš
vengti primenamas Vidurio rajo-1 
no vadeivės su Chicagos skaučių | 
tuntininkėmis priimtas šiuo rei
kalu nutarimas: Pereiti iš vieno 
tunto į kitą galima tik veiklos 
metų pradžioje.

Iš tunto pasitraukianti skautė 
praneša apie tai raštu savo va
dovei. Pareiškimas turi būti pa
sirašytas ir skautės tėvų. Tada 
jai yra suteikiamas tuntinitnkės 
atpalaidavimas ir jos žinių la
pas, kurį su pareiškimu Įstoti 
(patvirtintą tėvų parašu) Įtei
kia tuntininkei, į kurios vado
vaujamą tuntą nori įsijungti.

Visos vadovės ir skautės yra 
prašomos šio nutarimo laikytis.

-X “Rambyno tuntas pasikvie
tė dar keletą jūrų skautų in
struktorių. Toronto “Rambyno” 
tunto jūrų skautų instruktoriais 
sutiko būti jūr. v. s. Br. Stun
džia, jūr. s. H. Stepaitis ir jūr. 
ps. R. Namikas.

Skautininke O. Zailskienė 
kviečia Įsijungti Į šalpos darbą.

Buvusi LS Seserijos Vyriausia 
Skautininke v. s. Ona Zailskie
nė jau eilė metų dirba lietuvių 
šalpos darbą, šiuo metu sėkmin
gai eina atsakingas Cicero apy
linkės Balfo direktorės pareigas. 
V. s. O. Zailskienė kviečia visas 
seses — jaunas ir vyresnes — 
atlikti gerąjį darbeli, Įsijungiant 
į Balfo rudens rinkliavą vajų. 
Kreipkitės Į savo apylinkių sky
rius, o jei nežinote, telefonuoki- 
te sesei Onutei tel. OL 2-7066.

J. b.į ps. JONAS JOVARAUSKAS, 
naujasis Chicagos Lituanicps tunto 

LK Algimanto laivo vadas.

Chicagos Lituanicos tunto L. K. 
Algimanto jūrų skautų laivas 
spalio 10 d. turėjo iškilmingą 

-sueigą, su kuria savo kadenci
ją baigė laivo vadas j. v. s. Br. 
Juodelis ir pavaduotojas ps. V. 
Rupinskas.

Iki tunto narių skaičiaus iš
augęs Algimanto laivas (62 na
riai ir 5 vadovai) buvo šia pro
ga tuntininko s. Z. Jauniaus Įsa
kymu padalintas Į du laivus, nau-, 
jai Įsteigiant jūrų jaunių L. K. 
Šarūno laivą su 32 nariais.

Algimanto laivo vadu pakvies
tas anksčiau šias pareigas ėjęs 
j. b. ps. J. Jovarauskas, ŠĮ vie
netą sudarant iš 25 jūrų skau
tų, Šarūno laivo vadu pakvies
tas j. ps. A. Alčiauskas, buvęs 
Algimanto laivo vadu prieš 3 
metus.

Jūrų skautų eiles išaugę 5 
algimantėnai vr. R. Adomaitis, 
vr. R. Burba, L. Regis, vr. A. 
Siliūnas ir Vyt. Siliūnas perkel
ti kandidatais Į Prezidento Sme
tonos jūrų budžių įgulą.

1,1970

1739 So. Halsted Street

cashed, at yovr bsok. Txx swy be deferred

Chicago, Ill. 60608
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STEPONAS JUBA AŠTUNTĄJĮ KARTA 
IŠRINKTAS WINNIPEGO MIESTO MERU 
Gavo balsy dusyk daugiau negu visi trys jo oponentai 

Į Miesto Tarybą išrinktas ir vienas lietuvis 
Rašo KOSTAS STRIKAITIS

WINNIPEG, Man., Kanada. — 
Ligšiolinis miesto meras Steve 
Juba aštuntąjį kartą laimėjo 
rinkinius, daugiau negu dusyk 
didesniu balsų skaičiumi nuga
lėdamas visus tris savo oponen
tus ir patapdamas meru jau pa
didinto Winnipeg© miesto, skai
tomo trečiuoju Kanados did
miesčiu po Montrealio ir Toron
to.

Steve (Steponas) Juba iš 
199,713 visų balsavusių rinkėjų 
gavo 139,174 balsus; jo oponen
tai — Metro pirmininkas Jack 
Willis gavo 49,014 balsus, Met
ro tarėjas William Hutton ga
vo 8,530 ir realtorius Gordon 
Anderson 2,765 balsus.

Buvo ir penktas kandidatas 
Pete Ševčenkų, kuris atšaukė 
savo kandidatūra kada balotai

. AŠTUNTĄ KARTĄ LAIMĖTOJO ŠYPSENA
Winnipego meras Steve Juba (Džiuba) rinkimu rezultatus 

paskelbus.

■

I

J
I

You’ve seen digital clock radios before.
But nothing quite like Sony’s TFM- 

G690W. ?/ / '
i - \ This one has real power. A 12W 
(max) output that propels sound through 
a big top mounted 314* speaker.

This one has solid state circuitry for 
reliable FM and AM performance and a 
luxury hardwood cabinet to add resonance 
to , the sound and beauty to your home.

This one has a digimatic clock that 
does more than tell the time instantly with 
big illuminated numbers.

ft lets .you doze off anytime without 
resetting alarm. It has a 24 hour clock sys
tem. Gives you three different alarm set
tings; waking to alarm, extra loud alarm 
(for heavy sleepers) or radio. Has a sleep 
timer that shuts the radio off after an hour 
of play. Gome in for a high-powered dem
onstration today. SONY’

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO. 
5115-5123 So. Kedzie Ave. Tel.: PR 6-1790 

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

jau buvo atspausdinti, het gavo 
dar 250 balsų. Iš 329,03b balsą 
turėjusių piliečių balsavo 60.17 
nuošimčių.

Visų klasių ir tautybių 
mėgiamas meras

šie rinkimai, Įvyko spalio 6. d. 
buvo aštuntasis iš eilės J ūbos 
laimėjimas. Meras Juba sėkmin
gai ir miestui naudingai savo 
pareigas eina jau penkioliktus 
metus. Pirmąjį kartą išrinktas 
1956 metais, nugalėdamas iki 
tol viešpatavusią mero George 
Sharpe “mašiną”, jis visus rin
kimus laimėjo nulemiančia bal
sų dauguma. Jo pareigos skai
tomos antromis svarbiausiomis 
Manitobos provincijoje — pir
mosios pareigos yra premjer --Į 
ministerio, antrosios Winnipego 
mero. Manitobos seimo (legis-l 
latūros) praeitoje sesijoje pri-1 
imtuoju Biliu 36 — City of Win-į 
nipeg Act su šiuo miestu sujun
giamas Metro (Metropolinė] 
Winnipego sritis) ir kiti muni
cipalitetai. Naujasis Aktas pra
dės galioti nuo ateinančių Nau
jų Metų ir miestas turės daugiau 
kaip pusę milijono gyventojų, 
tai yra beveik pusę visos Mani
tobos provincijos gyventojų.

Winnipego rinkimų kampani
jai prasidėjus praeito rugpiūčio 
31 dieną, meras Juba, sutikda
mas kandidatuoti aštuntam ter
minui, buvo nuomonės, kad ši 
bus “žemo spaudimo” kampa
nija, tai yra kad jis dėl savo kan
didatūros neis Į lenktynes. 
“Žmonės mano rekordą žino ir 
aš pats žinau ką esu nuveikęs... 
žmonės galės patys apsispręsti 
už ką balsuoti”, jis pasakė. Nors 
rinkimų kampanija tačiau pa
siekė “aukščiausio spaudimo”, 
Steponas Juba, turėdamas tris 
rimtus oponentus, kokių iki šiol 
nebuvo turėjęs, nė vienai dienai 
neprarado savimi pasitikėjimo, 
nors savo Įgimto kuklumo ne
prarado ir paskutinieins bale
tams paaiškėjus.

Visą laiką 
partijoms nepriklausė

Buvo jau pusiau dvylikta va
landa nakties kai svarbiausias 
jo oponentas, Metro tarybos pir
mininkas Willis atvyko jo pas
veikinti su laimėjimu, kuomet 
Juba rimtai patikėjo esąs laimė
toju. Pirmą valandą ketvirta
dienio rytą, kai balotai rodė Ju- 
bai 81,182 balsus, Williui 22,322, 
Huttonui 4,417 ir Andersonui 
1,437, meras Juba nuėjo poil
sio ir kai reporteriai paklausė, 
ar jis žada švęsti savo aiškią per
galę, už Juba atsakė jo žmona 
Mrs. Elva: “Mes nešoksime, 
abudu esame perdaug pavargę”.

Belaukdamas rinkimu rezul
tatų meras Juba trumpais bruo
žais nusakė savo politinę filoso
fiją: “Aš nemanau, kad esu po
litikierius... Aš esu paprastas 
pilietis”, pasakė jis. “Aš esu ir 
visuomet buvau politiniai nepri
klausomas. Vengiau visų dides
niųjų partijų”. Jis į politinę are
ną išėjo kaip nepriklausomas 
ir rinkimų kampaniją Į Manito
bos provincijos seimą prieš CCF 
(Commonwealth Cooperative 
Federation) šulą Stanley Know
les 1949 metais jis pralaimėjo. 
Antrą kartą 1953 metais kandi
datuodamas Į šį seimą jis laimė
jo, vis kaip nepriklausomas. 
Dvejus rinkimus tarp 1949 ir 
1953 metų Į miesto aldermanus 
ir merus jis pralaimėjo, bet po 
3 metų laimėjo ir patapo popu- 
liaraiausiu ir mėgiamiausiu

ma, kai kalbama tarp keturių į fabrikui aptarnauti importuoja- 
, akių.

Ūkinis gyvenimas nuolat gerė
ja. Ypač miesto žmonės jau grei-

, čiau gauna prekių, geresnio apa- 
| vo ir drabužių. Maisto užtenka.
j O gėralų — per daug. Geria vi- 
■ šokiomis progomis. Geria mies- 
: te ir kaime. Ir nusigeria, daž- 
j nai tokius ištinka nelaimės. Su
simuša, kelionėj susižeidžia, su-

I ardo sau sveikatą. Pavojus tau- 
| tai, kad ir jaunime paplitęs svai- 
> galų vartojimas. Kaip praeita
me šimtmetyje vyskupas Mo
tiejus Valančius išėjo tautos gel
bėti nuo girtavimo, taip ir dabar
tinei Lietuvai, komunizmo nevil
ty gyvenančiai ir ieškančiai svai
galuose paguodos, reikia, labai 
reikia blaivintojo.

“Pramonė Lietuvoje yra pa
dariusi didelę pažangą. Bet su 
pramonės augimu, auga ir rusų 
kolonizacija Lietuvoje. Rusų yra 
daugiausia tose vietose, kur yra 
daugiausia pramonės. Naujam

Now at GLASER’S

RCA Ac cu Color3 
Portable makes 
the scene vivid.

mi specialistai iš Rusijos. Jie at
vyksta ne vieni, o su šeimomis. 
Nereikia todėl stebėtis, kad vieš
bučiuose rusų kalba taip daž
nai girdima.

True-to-life AccuColor 
performance in a big- 
screen portable IV. 
Features include AccuTint 
for pleasing flesh tones 
and ART. Come see 
it in ’action—soon.

The GENTRY 
EQ-415, New Vista® chassis 
18* diagonal picture

Malching rollabout stand, optional, extra.

Meras Steve Juba (Steponas Džiuba) pasiruošęs imtynėms su trimis 
stipriais oponentais.

(Winnipeg Free Press šaržas)

Wage/Price Freeze: 
What It Means to You

Promotions, to which 
raises are attached, are 
allowed by the freeze.

miesto galva iki ’šiai dienai ir, 
beabejo, iki 1974 metų, kol bai
gsis jo aštuntoji kadencija, ku
riai pasibaigus jis žada daugiau 
nebekandidatuoti. Jis dabar tu
ri 57 metus ir naujojo termino 
pabaigoje 1974 metais bus 60 
metų amžiaus.

Naujoji Metropolinio 
Winipego Taryba

Į jungtinę padidinto Winipe
go Metro ir apylinkinių munici
palitetų tarybą Į^ina rinkti ats
tovai iš Assiniboine Parko, Fort 
Rouge, Midlandę, Centennial, 
St. Johns, Lord Selkirk, West 
Kildonan, Transqona, St. Boni
face, St. Vital, Fort Garry ir St. 
James — Assiniboia municipa
litetų. " |

Iš East Kildonan Į Miesto Ta
rybą išrinktas Springfield 
Heights apylinkės kandidatas 
Norman Stapon, Vlado Stepona
vičiaus sūnus, lietuvis.

Pateko ir vienas iš aštuonių 
komunistų kandidatų aldermo- 
nas Joseph Zuken, mažu per
viršiu laimėjęs prieš Naujosios 
Demokratų Partijos (NDP) 
kandidatą aldermaną Max Mul- 
derĮ.

Į naująją Metropolinio (Grea
ter) Winnipego Tarybą išrin
kta 50 nariu ir meras. Tarvbos 
didelę daugumą laimėjo neprik
lausomieji kandidatai, koks yra 
ir meras JubA. Smarkiai pralai
mėjo NDP (socialistinės CCF 
įpėdinė, Naujoji Demokratinė 
Partija), kuri iš 39 kandidatų 
pravedė tik 7, o ICEC (Neprik
lausomu Piliečiu Rinkimu Ko
mitetas) iš 48 kandidatų laimė
jo 37.

Esu vienas 
iš penkiasdešimt vieno”

Paklaustas dėl savo nepap
rasto laimėjimo ir Nepriklau
somų Piliečių Rinkimų Komite
to indorsuotų kandidatų abso- 

išrinkimo, 
atsakė: “Jie 
kad senoji 
ncpasiseki-

liūtinės daugumos 
meras Juba kukliai 
(rinkėjai) žinojo, 
sistema buvo vien 
mas ir jiems nusibodo kaip rei
kalai buvo tvarkomi. Pavyz
džiui, žmonėms nusibodo mokė
ti mokesčius už patarnavimus, 
kurių jie negavo”, bet dėl atei
ties planų jis atsisakė dabar ką 
nors sakyti, pareikšdamas, kad 
visi nutarimai ir sprendimai bus 
daromi visos miesto tarybos, o 
ne vieno miesto mero. “Aš esu 
vienas 51 vyrų jungo (team) 
narys”, pasakė jis, optimistiškai 
užtikrindamas, kad naujųjų ta
rybos narių sudėtis yra labai 
gera. ,

BIZNIERIAL KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”. —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Gyvenimas Sovietų 
okupuoto j Lietuvoj t
“Išeivių Draugo” Nr. 11, be 

kita ko, rašoma:

“Atostogų metu būrys Ško
tijos lietuvių aplankė Lietuvą. 
Ką jie matė tenai? Pirmiausia 
reikia žinoti, kad tikros turisto 
laisvės Lietuvoje dar nėra. Ne
gali ten keliauti, kur norėtum 
ar sumanytum. Leidžiama vie
šėti Vilniuje. Leidžiama pasiek
ti Kaunas, Druskininkai ir Tra
kai. Bet neleidžiama lankytis 
laisvai miesteliuose ir kaimuose. 
Vienas kitas surizikuoja ir kai 
kur nuvažiuoja. Bet tai daroma 
su baime.

“Kitas Įdomus dalykas tai 
žmonių santūrumas kalboje. 
Vengiama pasakoti gyvenimo 
smulkmenos, ypač vengiama pa
sakoti pergyvenimai ištremtųjų 
Sibire arba partizaninių kovų 
faktai. Daugiau atvirumo rodo-

RCA AccuColor 
—everything you 
want in colorl
Al the features 
you want most: 
Vivid color.
Dependability.
Automatic fiddle- 
free tuning.

The ORTEGA 
New Vista* Model QP-754 
25* diagonal plotu re
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Vengras nulupo Kosygino švarką
Praeito pirmadienio, spalio 18 d., popietę vengras 

Gezą Matrai Kanados sostinėje nulupo atvykusio Sovie
tų Sąjungos premjero Aleksei Kosygino švarką ir ren
gėsi paguldyti jį ant menčių, bet nesuspėjo. Sovietų 
premjerui pasiskubino Į pagalbą stambus Kanados raita
sis policininkas, asmeniški Kosygino sargai rusai ir net 
pats Kanados premjeras. Išlakstė premjero Kosygino 
švarko sagos, gerokai jis nusigando, bet ant žemės jis 
nebuvo patiestas.

Sovietų imperijos premjeras atskrido Į Kanadą 8 
dienų vizitui. Jis pareiškė, kad sovietų valdžios tikslai 
Kanados atžvilgiu yra taikūs. Sovietų valdžia, siųsdama 
j j Otavon, neturėjo ir neturi jokių užkulisinių, minčių. 
Jam vis dėlto atrodė labai reikšmingas paties Pierre Tru
deau vizitas Į Maskvą, o jo atsilankymas dar labiau šias 
dvi valstybes suartinsiąs. Kovo mėnesį Kosyginas priža
dėjo sovietų vergams daugiau duonos. Jam rūpi Kana
dos javai, kad galėtų apraminti pačios Rusijos ir komu
nistų pavergtų kraštų gyventojus, reikalaujančius dau
giau maisto ir drabužių.

Aleksejų Kosyginą labai gražiai pasitiko Kanados 
premjerasTrudeau. Iš aerodromo Kosyginą ir visą jo 
svitą sekmadienį atlydėjo į Laurier viešbutį, o pirmadie
nį rodė Kosyginui parlamento irimus. Beeinant iš vienų 
rūmų į kitus ir beaiškinant Kosyginui apie laisvus Ka
nados rinkimus ir piliečių teises, veik nepastebėtas pra
lindo pro policijos gretas jaunas vyrukas, griebė Kosy
giną už sprando ir bandė jį paguldyti ant menčių. Kosy
giną lydėjusiems čekistams ir Kanados policininkams 
atlupus Matrajų nuo Kosygino, jaunas vyras sušuko 
“Tegyvuoja nepriklausoma Vengrija!”, o netrukus dar 
pridėjo “Kosygine, rusiškas parše, važiuok namo!”

Toks jauno vengro užpuolimas ir toks nemandagus 
“garbingo” svečio pasveikinimas sukėlė didelių nema
lonumų Kanados premjerui Trudeau. Jis pats gynė prem
jerą nuo beginklio jaunuolio, čia pat atsiprašinėjo taip 
skaudžiai įžeistą sovietų valdžios atstovą ir apibarė Ka
nados policiją, kuri nesiėmė tinkamų apsaugos priemo
nių. Jis taip blogai pasijuto, kad nebežinojo, ką besaky
ti. Tuo tarpu Sovietų Sąjungos premjeras tylėjo. Jis 
daugiau žinojo, bet nieko nesakė. Kosyginui atrodė, kad 
geriau tylėti, negu su laisvės netekusiu vengru pradėti 
ginčą.

M. GELŽINIS

Klaipėda Ordino Valdžioje 
(1252 -1525 m.)

37
6. Jie buvo pirmieji srities ūkininkai, 

Klaipėdos turgavietės naudotojai ir karčia- 
mų palaikytojai, kuriuos Ordinas pavertė 
vokiečių baudžiauninkais, iš kurių prakai
to vokiškieji dvarininkai kalė pinigus ir 
stiprino plėšikišką baudžiavos tvarką.

Kuomet 1365 m. Ordino Did. magistras 
Winrich v. Kniprode antroje Klaipėdos 
miestui išduotoje privilegijoje pamarį nuo 
Klaipėdos iki Ventės ir Nemuno žemupio 
krantus pavadino “Littawischen Seiten”, 
jis lai darė dėl to, kadangi ten lietuviai gy
veno. Bet jo teigimas nepasako, kiek jų ten 
buvo.

Bet kelis dešimtmečius vėliau jau gali
me spręsti apie žmonių skaičių. Dr. Toep- 
pcn savo “Topographisch — statistische 
Mitleihingen ūber die Domanen — Voriver- 
ke dės Deui. Ordens’’, Altpr. Monatsschrifl 
VII, 1870, rado Klaipėdos pilies invento
riuje, kad 1376 m. pilyje buvo 2000 lapių 
kailių, o vienus metus vėliau joje jau buvo 
1000 kailių. Už leidimą medžioti vietos gy
ventojai turėjo Ordinui mokesčių mokėti. 
Kiekvienas medžiotojas privalėjo metų bė
gyje vieną ar du lapių kailius į pilį prista
tyti. Todėl pilies viršuje pateiktos skaitli
nės parodo, kad 1377 m. bent 1000 medžio
tojų gyveno Klaipėdos srityje.

vencijose. Atstovaudamas pats 
savo bendrovę ir tų bendrovių 
junginiuose apimančias vals
tijas. Tad toje srityje savo pa
siruošimo ir patirties dėka to
je profesijoje Petras Kazanaus 
kas yra tapęs retai kam pra
lenkiamu asmeniu. Tad savai 
me suprantama, jog Mutual 
Federal Savings and Loan 
bendrovė yra patekusi į paty
rusias raikas. Mums lietu
viams ypač malonu, jog Pet
ras Kazanauskas, nors čia gi
męs ir, berods, augęs šioje ko 
Jonijoje, yra nenutolęs nuo 
mūsų etninės grupės ir reiškia
si veikliu jos nariu. Jis gražiai 
kalba lietuviškai.

bendrovių veikla ir reikalų ve- bes. lankė Valparaiso univer- 
dimu. | sitetą. Buvo veiklus lietuvių

organizacijose. Dirbo kurį lai
ką Drauge ir finansinėse įstai
gose, iki buvo įtrauktas ir į 
Mutual Federal Savings and 
Loan įstaigą. Perėmęs nuo 
HM6 metų pačios bendrovės 
reikalų vedimą, jis sėkmingai 
tęsė ir plėtė jos veiklą. Tau
pytojų skaičius ir santaupos 

savo sparčiai augo, ir kai jis mirė, 
taupytojams. berods, bendrovė jau buvo pa 

siekusi apie 18 — 19 milijonų 
dolerių. Jis ir dirbdamas ben
drovėje nepertraukė savo lie
tuviškos veiklos organizacijo
se. Stengėsi galimais būdais 
paremti lietuvių užmojus.

DABARTINIS BENDROVĖS 
PREZIDENTAS i

PERGYVENO ĮXJ KARUS

Nors vėlesnių metų bėgyje 
Amerika pergyveno du karus, 
sunkią visame [krašte įvyku
sią ekonominę krizę, bet ben
drovės vadovybei pavyko jas 
visas pergyventi, išsilaikyti 
nesustabdant $avo veiklos ir, 
kas svarbiausia, tesėti 
įsipareigojimus
Jie savo santaupas gaudavo, 
kai buvo reikalas, ir net ben
drovė pajėgė visada mokėti 
dividendus už padėtas santau
pas.

pakrikštijo Simono 
Building and Loan 
vardu. Sumanytojų 
minimos karteryje,
Mykolas Mildažis, Mykolas Dū 
da, Petras ir Jonas Jakučiai ir 
kt Leidimas tai bendrovei 
veikti išduotas Illinois valsti
jos, datuotas kovo 17 dieną 
1905 metais.

pirmaisiais metais bendro
vė savo veiklos neisvystė pla
tesniu mastu. Jos veikla pagy
vėjo ir išsiplėtė, kada ben
drovės direktoriai 1912 metais 
gruodžio 30 dieną išsirinko tos 
bendrovės sekretoriumi ir rei
kalų vedėju dabartinio Mutual 
Federal Savings' ,and Loan 
bendrovės prezidento tėvą, Be
nediktą J. Kazanauską. Jis bu-Į*“““ . ..... latsiskaitvDo m OA’O'Z’i? i Ir* 1OI1 ,

bankais, 
nariu į 
Banka teko 
keisti. Be to, 
riausybė įvedė 

Kosyginas labai gerai žinojo, kad nuo 1943 metų so-^^J and Loan

ribojasi 
užtvaromis ir rėmais, 
sakyti, įėjęs gali savo 
aprėpti veik visą že- 
pastalo erdvę visu il- 

Taigi, tas dole-

(Tęsinys)

Ir viduje viskas skoningai ir 
gana prabangiai įrengta. Ži
noma, viskas pritaikyta tokiai 
finansinės įstaigos paskirčiai. 
Visas vidaus paskirs 
skiromis patalpomis 
stiklo 
galima 
akimis 
m u tinę
giu ir pločiu.
rių derliaus aruodas — klėtis 
nuteikia labai jaukia išvaizda, 
be abejo, kiekvieną, kas jį 
aplanko.

BENDROVĖS ĮSTEIGIMAS

Šios Mutual Federal Savings 
and Loan bendrovės užuomaz
ga siejama su 1905 melais. Pir
masis iniciatorių steigėjų susi
rinkimas įvyko Mildažio sve
tainėje 1905 metais sausio 
antrą dieną. Ją tada steigėjai

vo gimęs Panevėžyje ir jam 
Lietuvoje baigęs kelias klases, j 
Mokslo žinias jau buvo spėjęs 
pagilinti ir čia Amerikoje. Bu-

vietų tankai ir čekistai primetė vengrų tautai komunis- 
tinę F. Rakošio valdžią, kuri išvalė visus Vengrijos mais
to ir prekių sandėlius. Kosyginas taip pat žinojo, kad, 
sovietų tankai sunaikino nepriklausomybės siekusio ko
munisto Imre Nagy valdžią. Jam buvo žinomos Vengri
joje padarytos skerdynės ir gyventojų apiplėšimas, kai 
vengrai 1956 metais ginklais buvo pasiryžę ginti savo ne
priklausomybę. Kosyginas žinojo, kad sovietų karo vado
vybė pakvietė vengrų kariuomenės vadą ir kitus karius 
pasitarimams konfliktui likviduoti, o vėliau visus veng
rus rusai suėmė ir sušaudė. Dar vėliau buvo suimtas ir 
nužudytas vengrų valdžios premjeras Imre Nagy.

Trudeau galėjo girdėti apie Vengrijos premjero li
kimą, bet galėjo ir negirdėti. Tokiais dalykais tada jis 
galėjo nesidomėti. Prieš penkiolika metų jis galėjo ir 
laikraščiuose paskaityti, kas Vengrijoje darėsi, bet ga
lėjo ir tai užmiršti. Sovietų valdžios žiaurių veiksmų ne
užmiršo jaunas Gezą Matrai. Tuo metu jis buvo tiktai 9 
metų amžiaus, bet jis labai gerai atsimera, kaip jo tė
vas ir motina, viską Vengrijoje palikę, bėg’O į Vakarus ir 
ieškojo prieglaudos Kanadoje. Jeigu jam kas būtų iš at
minties išdilę, tai tėvas ir motina retkarčiais priminda
vo. Gezą Matrai — ne lietuviškas intelektualas, kuriam 
tėvų išgyvenimai nieko nesako, kuris nori bendradar-[
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VARDO PAKEITIMAS
Benediktas J. Kazanauskas 

bendrovės reikalus sėkmingai 
tvarkė iki pat savo mirties 1946 
metais kovo 20 d. Kadangi tu
rima reikalų su amerikiečių 

rmo įstaigomis bei j 
tai bendrovei įstojus 
Federal Home Loan 

bendrovės vardą 
, Amerikos vy 

santaupų ap- 
įsleigdama Federal

Insurance 
korporaciją, kurios draudi
mu pradėjo naudotis ir ši 
bendrovė. Tad visų tų susidė
jusių aplinkybių pasėkoje ben
drovės pirmasis pavadinimas 
1933 metais kovo 10 dieną bu
vo pakeistas, ir nuo to laiko 
ji vadinasi Mutual Federal Sa
vings and Loan bendrovė.

Mirus tos bendrovės reikalų 
vedėjui Benediktui J. Kaza- 
nauskui tas pareigas perėmė jo 
brolis Jonas J. Kazanauskas, 
kuris jau nuo 1919 metų buvo 
direktorių tarybos pirminin
kas, čia paprastai vadinamas 
bendrovės prezidentu.

'ib9l INŽ. C. G. OKSAS

JONAS KAZANAUSKAS

PETRAS KAZANAUSKAS
Viena paguodžianti ir džiu

ginanti viltis buvo ta, jog jis 
paliko nemažiau
įpėdinį Tai Petrą Kazanauską, 
mirusio brolio Benedikto Ka- 
zanąusko sūnų. Galima saky
ti, jog Petras Kazanauskas lyg 
būtų gimęs tokiai profesinei 
paskirčiai. Juk mūsų lietuvių 
tarpe yra prigijęs posakis, kai 
kas nors sugeba talentingai ir 
sumaniai tvarkyti kuriuos gy
venimo reikalus. Tada sako
ma, jog toks jau bus tam rei
kalui apsigimęs. Tai visai tin
ka dabartinicy Mutual Federal 
Savings and Loan bendrovės 
prezidento Petro Kazanausko 
asmens apibūdinimui. Jis tais 

!reikalais domėjosi dar jaunuo
le metuose prie savo tėvo gy
vos galvos, kai jis tvarkė tos 

H bendrovės reikalus. Ir tuo me-

savęs vertą)-

Kitas šios bendrovės svarbus 
ramstis ir šulas yra egzekuty- 

. vinis viceprezidentas, inžinie
rius tCasimir G. Oksas. Jo pa
siruošimas, patirtis ir sugebė
jimai yra labai vertingas įna
šas i Mutual Federal Savings 
and Loan bendrovę. Jis yra gi
męs Brighton Parko lietuvių 
kolonijoje. Ten baigė ir pra
dinę lietuvių parapijos mokyk 
lą. Paskui baigė Tilden aukš
tesniąją mokyklą. Vėliau įsto
jo į Troy Renssealer Politech
nikos Institutą Niujorko valsti 
joje ir ten gavo civilinės inži
nerijos bakalauro laipsnį.

šiuo metu jis yra Lietuvių 
Prekybos Rūmų prezidentas, 
Lietuvių Inžinierių, Architek
tų sąjungos narys, Dariaus — 
Girėno Amerikos veteranu 

G 

posto 171 narys, taip pat Lie
tuvos Vyčių valdybos narys, 
SLA 322 kuopos narys, Mar- 

Netiųuette Parko namų savininkų 
draugijos narys. Yra registruo
tų inžinierių Illinois organiza
cijos narys, Kiwanis klubo di
rektorius ir dar daug kitų pro
fesinių ir visuomeninių orga
nizacijų narys. Visuomet su
geba veikliai pasireikšti ir tam 

iranda laiko.

B

Iii Į tu jis pradėjo dirbti bendrovė- 
j|5jje. Jau 1946 metais jis buvo 

j tos bendrovės direktorius ir
■ ėjo atsakingas pareigas.
■ ̂ stebėtina, kaip jis laikė svar-
■ biu savo gyvenime šį reikalą,
■ kad ir studijuodamas pasirin

ko sau pagrindine mokslo ša
ka.

Jis baigė Indianos universi
tete Graduate School for Sa
vings and Lona. Jis yra daly-!

; cL-nlinimn Hqt-’

biauti su didžiausiais jo tėvo ir lietuvių tautos priešais. 
Matrai norėjo nulupti Kosygino švarką, nes jis žinojo, 
kad tas švarkas buvo ne jo. Kosyginas ir jo pavaldiniai 
nulupo švarkus tūkstančiams vengrų. Jie nusinešė visas 
Gezos tėvo eilutes, žudynių dienomis paiiktas Vengrijo
je. Panašiai Kosygino pasiųsti čekistai pasielgė ir Če 
kbslovakijoje. Panašiai sovietų imperializmo agentai 
elgiasi visoje Rytų Europoje.

Gezą Matrai, lupdamas Kosygino švarką, norėjo 
priminti gerai gyvenantiems kanadiečiams, kad sovietų 
agentai nenuluptų švarkų ir kanadiečiams, kaip jie viską ^skLrNnnta'ujoje dar 
nulupo vengrams, lietuviams, lenkams, ukrainiečiams baigė 5 gimnazijos klases ir,

rodos, brolio kviečiamas 1910 vavęs taupymo skolinimo dar-

Jonas J. Kazanauskas, kaip 
ir jo brolis, buvo gimęs Pane
vėžyje. Ten baigė pradžios mo-

ir kitiems. (Nukelta j’5 psi.)

Apie pusantro šimtmečio vėliau, apie 
1540 m., sužinome kitų gyventojų skaičių. 
Karaliaučiaus Slaptojo Valstybės Archyvo 
direktorius Karge 1925 m. išleistoje bro
šiūroje “Die Litauerįrage in Altpreussen...“ 
parodo, kad mūsų laikų Klaipėdos ir Šilu
tės apskričiuose gyveno 8000 žmonių. Mes 
neturime pagrindo dėl tos skaitlinės abe
joti; tik norime pabrėžti, kad, atmetus 
300 vokiečių ir 1600 kuršių, apie 1540 m. 
Klaipėdos srityje gyveno 6000 lietuvių — 
žemaičių.

Tai buvo Dykroje užaugę anksčiau mi
nėtų “Friedleute” vaikų vaikai, kurie, 
matydami, kad vokiškoji vyriausybė pra
deda jais daugiau domėtis, pasidavė sura
šomi į kaimus ir dirbo iš tėvų paveldėtas 
žemes. Lietuvis teisininkas Pryšmantas 
studijoje “Ne kuršiai, bet žemaičiai“, 1933, 
Vairas nr. 1 ir 2, parodė, kad apie 1510 m. 
vykdomi žemių surašymai Klaipėdos ir 
Šilutės rajonuose nebuvo gyventojams at
skirai patvirtinti, kaip tai buvo praktikuo
jama Rytprūsiuose. Jau vienas šitas admi
nistracijos elgesys yra pakankamas įrody
mas, kad tose srityse neturėta reikalo su 
naujais ateiviais, bet su senais vietiniais 
žmonėmis, kuriems žemės nuosavybės ne
reikėjo atskirai patvirtinti, nes jie buvo 
tapę savo žemių “savininkais” įsisenėjimo 
ir autochtoniškumo teise.

Vokiškųjų Rytų Europos tyrinėtojų 
į taigojimai, kad visi Klaipėdos srities gy
ventojai atėjo iš Did. Lietuvos nėra pagrįs
ti; tuo labiau ne, kad jie niekuomet nepa
jėgė dokumentais įrodyti, iš kokios Did.

Lietuvos vietos anie tariami naujieji atei
viai būtų kilę ar atėję.

1) Daugelis pačių vokiečių pripažįsta, 
kad Dykra, reiškia, ir Klaipėdos sritis, ne
buvo visiškai be žmonių.

2) Per 273 metus (1252 — 1525) Dyk
ros gyventojų skaičius labai padidėjo;

3) Surašant žmones į kaimus, adminis
tracija neprivalėjo ieškoti naujų ateivių, 
bet rado ganėtiną skaičių senų vielos gy
ventojų.

1) Žinoma, jų tarpe galėjo būti keli 
atėjūnai iš Didž. Lietuvos. Vietos gyven
tojai juos rūpestingai atskyrė būdingomis 
pavardėmis: Žemaitis, žemaitaitis, Že- 
maitpreikšas ir pan., kurių dalis apsisto
jo Žemaitkiemiuose.

5) Taip pat yra pėdsakų, kad eilė žmo
nių atvyko iš pietų, iš Prūsų. Ir jie buvo 
pavardėmis pažymėti: Prūsas, Prūsaitis, 
Prūseika, Prūsokas, Paprūsis ir pan. O iš 
anapus Nemuno atsikėlusių žmonių gyven
vietė buvo Prūseliais pavadinta.

Bet ateiviai iš Žemaičių ir iš Prūsų te
buvo pavieniai reti reiškiniai, kurie netu
rėjo jokios įtakos į visuotiną srities apgy
vendinimo eigą. Klaipėdos srities apgy
vendinimas, t. y. gyventojų suregistravi- 
mas į kaimus, buvo įvykdytas senais vietos 
gyventojais — autochtonais.

Ir po 1122 m. Melno taikos, žemaičių 
žmonių prieauglis pasiliko ribotas. Nors ir 
sustojo karai su Ordinu, bet Rytuose augo 
didėjantis Maskvos pavojus, su kuriuo Lie 
tuva turėjo kariauti, o tose kovose dalyva

vo ir žemaičiai. Kol jų kolonizacinė banga 
galėjo Klaipėdos sritį pasiekti, jie turėjo 
visų pirma ne tik šiaurinę tPakuršę, bet ir 
Kekelį bei visą kraštą tarp Dubysos ir Klai
pėdos naujųjų sienų apgyvendinti. Per to
kį trumpą laiką žemaičiai tai būtų gal ir 
galėję įvykdyti, jei jų žmonos nebūtų po 
vieną, bet iš karto bent tris kūdikius pa
gimdžiusios.

33. KLAIPĖDA TRYLIKOS METŲ KARE 
(1454 _ 1466).

1454 metais dalis Ordino miestu ir luo- G.
mų sukilo prieš savo suvereną, pasidavė 
Lenkijos karaliui ir už tai gavo Lenkijos 
paramos. Pastaroji kvietė ir Lietuvą į ka
rą, žadėdama jai tų Ordino žemių, kurios 
siekė Žemaičius. Bet tuomet Lietuvos san
tykiai su Lenkija buvo blogi, nes abi ginči
josi dėl Podolės. Be to, Lietuvos bajorai 
nesirengė kariauti, jie geriau stiprino savo 
valdžią ir nenorėjo nutraukti gerų santy
kių su Ordinu. Nors tarp Ordino ir Lietu
vos oficialiai išsilaikė taika, tačiau, Tryli
kos metų karas buvo Klaipėdai labai nuo
tykingas.

Pačioje karo pradžioje, Danijos kara
lius Kristijonas pasinešė Ordinui padėti, 
su sąlyga, jei pastarasis jam laikinai užleis 
Klaipėdą, iš kurios jis žadėjo nugalėti Or
dino priešus. Po laikos Ordinas būtų turė
jęs jam grąžinti išleistus pinigus už Klaipė
doje padarytus įtvirtinimus, jos gynimą ir 
padengti Kristijono bendras karo’ išlaidas. 
Bet Ordinas įtarė Kristijoną, kad jis nori 
tiek Ordiną gelbėti, kiek Klaipėdą pasi
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glemžti ir todėl atsisakė nuo danų žadamos 
paramos. Literatūra, 11, ar., p. 47.

Pačiais pirmais karo metais žemaičių 
būrys žygiavo į Klaipėdą ir paėmė miestą 
ir pili. LUB XI, p. 382, 384-, 385, 399- Atro
do, kad bent dalis miesto gyventojų padė
jo žemaičiams, nes Elbingo komtūro 1455 
m. gegužės 17 d. rašytas laiškas (Zurkalow 
ski, Studien... p. 30) Ordino Did. magis
trui kalba apie miesto gyventojų ir žemai
čių bendrus veiksmus. Tai buvo paskutinis 
žemaičių žygis į Klaipėdą. Kadangi Ordi
nas buvo labai užimtas vakaruose su mies
tais ir lenkais, jis kreipėsi pagalbos į savo 
livoniškąją šaką, į Livonijos kardininkus. 
Šitie 1455 m. gale pasiuntė stiprų karišką 
dalinį į Klaipėdą, kuris žemaičius iš pilies 
išvarė. Besitraukdami, jie sudegino vieną 
pilies bokštą ir geroką miesto dalį.

Šio karo metu Dancigo ir Klaipėdos 
miestai buvo priešai. Dancigas kovojo su
kilėlių ir Lenkijos pusėje, o Klaipėda buvo 
Ordino eilėse. Didelis abiejų miestų atstu
mas neleido jiems susitikti kovų laukuose. 
Bet Baltijos jūra skalauja ir Dancigo ir 
Klaipėdos krantus. Jūroje daug stipresnis 
Dancigas šį kelią veikiai panaudojo. Pa
kartotinai Dancigo laivai blokavo Klaipė
dos uostą. Kadangi pastaroji buvo likusi 
vieninteliu Ordino valstybės jūros uostu, 
tad ši blokada buvo skaudus smūgis rite
riams, nes sustabdė visą Vokietijos kuni
gaikščių ir Hanzos miestų Ordinui teikia
mą paramą.

(Bus daugiau)



IJUODUKĖ DRĄSIAI GINA SAVO TEISES
IR GERKLti LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-3229 
Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto,
nuo 7 iki 9 vai, va k TreČ. uždarytą

Rex. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaskį Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1EZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7863

DR. G K. BOBELIS
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telof. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rex: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

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

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

’ VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

Juodukė Bernice Hight, naš
lė, 3 vaikų motina, prieš kelias 
dienas papasakojo Sun—Times 
korespondentui, kaip jai buvo 
pavojinga kurtis naujoje vieto
je, bet ji nepaprastai drąsiai gy
nė savo teises.

—Aš gyvenau 211 West 72 
St.—papasakojo ji korespon
dentui.—Ten man ir mano vai
kams darėsi pavojinga gyven
ti, todėl nusprendžiau pasirink
ti saugesnę rietą ir persikelti į 
baltųjų kaimynystę, kad galė
čiau saugiai gyventi savame na
me, esančiame 6753 S. Wolcott.

—-Namas man kainavo 
$28,000.00. Pirkau su Federal 
Housing Administration (FHA) 
žemų procentų paskola... Pama
žu pradėjau kraustytis į savo 
namą. Nespėjau ten pasirody
ti, prie mano naujo namo pra
dėjo rinktis būriai vaikų ir jau
nuolių, patardami man grįžti 
atgal... Vėliau pradėjo mane ko- 
lioti, vadindami mane “Nigeri” 
Jie kartojo šį žodį tol, kol jiems 
nusibodo...

Nauji mano kaimynai, stebė
dami mane besikraustančią, 
priartėjo ir įspėjo čia nesikelti. 
Vienas man net prasitarė, kad 
namas nurūks dūmais ...

Juodukė nekreipė dėmesio į 
kaimynų įspėjimus. Ji pasirūpi
no policijos apsauga ir ramiai 
toliau darbavosi apie naujai įsi
gytą namą. Ji dar kartą nuėjo 
daiktų atsinešti. Tuo tarpu nau
jai įsigytas josios namas spro
go. Viduje buvę baldai buvo iš
nešti per langus ir duris... Be to 
namas užsidegė.

Grįžus, ji savo naujai nupirk
to namo neatpažino. Ji laikraš
tininkui pasakojusi, kad nega
linti suprasti, kaip tas namas ga-

WAD1NSKAS
AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER. 

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

■ — ------------------ - ■ - - - --------------------

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-3063
V.......... ■■■m.. ■ ■■............. ■■■<

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairiu atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek: FRontier 6-1832

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

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

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

uždaryta.
Rex tel.: WA 5-3099

/?-- '■=-----------■■■ ■ "

SOPHIE BARČUS: 
į RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

j Visos programos iš W0PA, t 
| 1490 kih A. M. j
įLietuviu kalba: kasdien nuo pirma Į

dienio iki penktadienio’ 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-i 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL-

; ryto. j

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

CHICAGO. nJL 60629
Il

Įėjęs sprogti ir užsidegti jei visą 
laiką jį saugojusi policija... Ji 
ir vėl tapusi bename.

Nesenai išrinkta seniūnė Lang 
ford pareiškė, kad ji besididži
uojanti našle Hight. Nežiūrint į 
padarytus nuostolius, ji prasky- 
nusi kelią į baltų apgyventą apy
linkę.

Nauja namo savininkė eisian
ti į sugadintą namą gyventi, c 
seniūnė pasižadėjusi gauti jai 
reikalingą apsaugą.

Policininkas Julius Watson, 
patikrinęs įvykio vietą, netoli 
rado apdegusius du gazolino 
indus. Norėta susisiekti su 15-to 
Wardo seniūnu kun. Lawlor, 
bet paaiškėjo, kad nelaimės me
tu jis buvo išvažiavęs į Floridą.

Plačiau aprašiau įvykį, kad 
visi galėtume apie jį pagalvoti. 
Man labai liūdna, kad buvo ge
rokai apgadintas geras namas. 
Namų naikinimas niekam jo
kios naudos neatneša. Daugelis 
čikagiečių gyvena tnenkuose 
butuose. Viena šeima būtų ga
lėjusi gyventi gerame bute. Bū
tų sumažėję vargai našlei ir vai
kams.

Aš taip pat stebiuosi dideliu 
našlės Hight pasiryžimu, prasi
veržti į ramią apylinkę, įsigyti 
ten butą ir ryžtis gyventi net ir 
apgadintam name. Sprogimas 
padarė našlei nuostolių, sugadi
no baldus, bet ji vis dėlto ryžta
si toliau tęsti kovą. Esu tikras, 
kad doleris jai sunkiau uždirbti, 
negu daugeliui sveikų žmonių, 
bet ji ryžtasi rizikuoti ir toliau 
ten gyventi.

Tai viena medalio pusė. Bet 
yra ir kita. O ta kita medalio pu
sė yra tokia:

Našlei Hight nusipirkus namą 
ramioje apylinkėje, visa ta apy- 
liukė pasidarė nerami. Kol ji 
namo nepirko, tai apylinkei po
licininko nereikėjo. Dabar visą 
laiką ten stovės policininkas ar 
policininkai, kuriems mes risi 
mokėsime. Policininkas ten sto
ri, bet ramybės ten vis vien nė
ra.

Bet tai dar ne viskas. Sprogus 
gazolinui našlės name, josios 
namo vertė sumažėjo. Ji turės 
mokėti už namo pataisymą. Bet 
josios atsikėlimas į minėtą apy
linkę sumažino namu verte 
kiekvieno savininko. Jeigu tik
sliai apskaičiuotum, tai dar ne
žinia, kurių namų vertė daugiau 
sumažėjo: naujai atsikėjusios 
gyventojos, ar ilgus metus ra
miai toje apylinkėje gyvenusių 
žmonių? V J

Man patinka našlės pasiryži
mas ginti naujai nupirktą na
mą,bet kyla klausimas, kur yra 
pasiryžimas visų tų, kurių na
mų vertė taip pat mažėja? Se
niūnė Langford džiaugiasi juo- 
dukės pasiryžimu kovoti, bet 
kas atsitiktų, jeigu visa apylin
kė mestųsi kovon? Kyla klausi
mas, ar panašiais veiksmais kau
simas bus išspręstas? Ar nerei
kia ieškoti būdo visų vertybių 
mažinimui sustabdyti?

Ieškant, man atrodo, galima 
rasti išeitį, tiktai reikia rimtai 
pagalvoti.

Stasys Patlaba

GRIMZTANTI SALA...
(Atkelta iš 4 psL)

BENDROVĖS VADOVYBĖS 
SĄSTATAS

šia proga reikia pasakyti, 
jog ir visas Mutual Federal Sa 
vings and Loan bendrovės sąs
tatas ir tarnautojų parinktas 
štabas yra deramoje aukštu
moje. Vadovybėje yra dabar 
Petras Kazanauskas, bendro
vės prezidentas, inž. Casimir 
G. Oksas — egzekutyvinis vi
ceprezidentas, Stephanie Si
monaitis — finansų sekretorė, 
Walter Misevich — viceprezi
dentas apkainuotojas, adv. An 
thony Lapinskas — iždininkas 
ir teisinis patarėjas bei direk
toriai Peter Kraujalis ii- Joan 
Oksas, mirusio prezidento Jo
no Kazanausko duktė.

Tarnautojai taip pat kvali
fikuoti savo srityje ir turi ge
rą patyrimą. Saulė Gečas — 
paskolų skyriaus vedėja, Helen 
Rudis — knygvedybos vedėja, 
Ona Umbrazūnas — taupymo 
skyriaus vedėja ir Walter Si
monaitis.

BENDROVĖS AUGIMAS
Šiemet Mutual Federal Sa

vings and Loan bendrovė pa
siekė savo augime didelių lai
mėjimų. Ji atžymi savo veik
los tarpsnį su 25,000.000 dole
rių. Dvidešimt penki milijo
nai dolerių tai graži ir didelė 
suma, sutelkta taupytojų į jos 
klėties aruodus. Tai verta gra
žaus to derliaus vainiko, žino
ma, toks derlių ženklinantis 
vainikas nėra iškeltas. Taupy
mas ir jo augimas juk dar nė
ra baigtas. Tai įtik kaip pako
pų laiptai, vedą į aukštumas. 
Sakysime, milijonas ar du 
kasmet — tai jis lyg vienas 
žingsnis tuose laiptuose arčiau 
kito vainikuojančio tarpsnio. 
Jei ir mes, seniai, dar pagy
vensime dar kelis metus, tai 
bendrovė jau bus pasiekusi ir 
visą pusšimtį tų milijonų.

Pabaiga

CLEVELAND. OHIO
Suvažiavimas ir sukaktuvės

. Ohio valstybėjs esančioms 
SLA kuopoms atstovaują veikė
jai susirinks į suvažiavimą spa
lio 30 d. Clevelande, Čiurlionio

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą. 

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET
Ofiso tel«f.‘ HEmlock 4-2123 
Rezid. tele»- Glbson 8-6195

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ba>- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

* (Arch Supports) ir t. L
VaL: 9- -4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
£830 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klpusėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės Šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šrie- j 
šuolių gvvenimu ir jų kieta, ideologine veikla

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

ansambliu aamuobe, 10908 Mag
nolia Dr. Pradžia 9 v. ryto.

Tai gana reta proga išjudin
ti bei pagyvinti nepakankamai 
vikrius mūsų lizdelius. Ypatin
gai džiugina žinia, kad dalyvaus 
tvirti pasišventėliai iš centro va
dovybės, visados pajėgūs didžio
sios organizacijos šulai — Pre
zidentas P. Dargis ir sekretorius 
dr. A. Budreckis. Esame tikri, 
kad šie galingieji vadai įkvėps 
naujų akstinų, įteigs padrąsinan
čių priemonių ir bendrai atgai
vins veikimą, kad visi būtume 
gajūs. Itin svarbu, kad visos 
Ohio kuopos atsiųstų savo at
stovus.

Posėdžiui pasibaigus, broliškai 
pabrendrausime priešpiečiuose 
ir sustiprinsime tarpusavio sai
tus su rečiau besutinkamais pa
reigūnais.

Po poros valandų ten pat iškil
mingai minėsime 14 kuopos 70 
metų gyvenimo sukaktį jau ne 
tik narių, bet ir svečių tarpe. Pla
čioji Clęvelando visuomenė mie
lai laukiama. Bus rinktinių vai
šių, turiningos programos lydi- 
mii ir eibės linksmybių.

Vladas Braziulis

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Žemaičiu Kultūros klubo eilinis 
susirinkimas Įvyks trečiadieni, spalio 
20 dieną 7:30 vaL vakare Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
kviečiami atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalus, kurių yra daug. Po. susirin
kimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Humboldt Parko Lietuvių klubo 
mėnesinis susirinkimas Įvyks trečia
dieni, spalio 20 dieną 1:00 vai. popiet 
Almera Simons svetainėje, 1640 N. 
Drake Ave., pirmame aukšte, 103 
kambaryje. Nariai ir narės prašomi 
atvykti ir kandidatų, norinčių įstoti į 
mūsų klubą atsivesti. Po susirinki
mo bus vaišės.

W. Mankos, rašt.

tA > A.
ANTOINETTE Z. KAWINSKY 

Pagal tėvus Zalatorius 
Gyv. 6807 So. Rockwell Street

Mirė 1971 m. spalio mėn. 19 dieną, 6:10 yaL ryto.
Paliko nuliūdę: sūnus Stanley, marti Phyllis, du anūkai, motina 

Marcella Zalatorius, sesuo Veronica Davis, hroiis Joseph Zorro ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Trečiadieni, 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Mažeika - Evans ko
plyčioje, 6845 So. Western Avenue.

Penktadienį, spalio 22 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios i Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Antoinette Z. Kowinski giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, motina, sesuo, brolis, giminės.

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

A. t A.
MARIJONA PAULAUSKIS

Pagal tėvus Pokvitis
Mirė 1971 m. spalio mėn. 18 dieną, 5:45 vai. po pietų. Gimusi Lie

tuvoje, Tauragės aps., Kvėdarnos parapijoj.
Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Edna Burke, žentas Clarence, Stella 

Comiskey, žentas James, sūnus Felix, marti Eva, žentas Walter Ta- 
rasavic, 15 anūkų, 9 proanūkai, švogerka Barbara Embres su šeima ir 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Velionės vyras Jokūbas Paulauskis mirė 1971 metų kovo 20 dieną.
Velionė buvo motina mirusios dukters Helen Tarasavic.
Priklausė Šv. Kazimiero Seserų rėmėjoms.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litu- 

anica Avenue.
Penktadienį, spalio 22 dieną 8:30 vai. ryto bus lydima Lš koplyčios 

i šv. Jurgio parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido
jama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

; Visi a. a. Marijonos Paulauskienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, sūnus, žentai, marti, anūkai ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.

Linksmumo arba liūdesio valandoj# 
gražiausios gėlės ir vainikai antk>- 

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

(PUTRAMENTAS)

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR. 8-0833 ir PR 8-0834 
'V-----

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA j
IBttlfMrtiiiiHHiiiwHMMiHiiuiiiiiHMtmutHmmutittitHHitumiUiHUMmHmuwmmwtmwwmwuw J

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-6440

1V1ODERMŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

■»
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NARIAI: $ Į \ ambulance
< \\ S PATARNAVL

Chicagos ? < mas pieną

Lietuvių ! ,R N*KT1
Laidotuvių S j turime
Direktorių i koplyčias

< / S VISOSE miesto
Associaeijos ? > 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. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

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

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

SEKMADIENĮ, ŠIŲ METŲ SPALIO 31 D., LINKSMINS SVEČIUS 
f BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7251 W. 63rd ST.
t Vakarienė su kokteiliu $8.09 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

Liet. Žurnalistų Centro Valdyba 
pradėjo darbą

Naujai išrinktoji Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos Centro Val
dyba pasiskirstė pareigomis ir 
pradėjo darbą.

Pirmajame savo posėdyje, be 
pareigų pasiskirstymo, buvo ap
žvelgta ir ateities veikla. Būsią 
ir toliau leidžiamas Liet. Žurna- 
Estų Sąjungos leidinėlis—Pra
nešėjas, kuris puikiai palaiko 
tarpusavio ryšius spaudos žmo
nių tarpe ir teikia įvairios infor
macinės medžiagos. Taip pat 
numatoma ir toliau burti spau
dos žmones į žurnalistų sąjun
gą ir bus bandoma rūpintis jau
nųjų talentų—spaudos žmonių 
ugdymu.
> . . .2 -Šiomis dienomis naujosios 
Centro Valdybos pirmininkas 
kūn. J. Vaišnys S. J., vykd. vice
pirmininkas Vytautas Kasnift- 
has, sekretorius Algirdas Pužau
skas ir iždininkas Jurgis Janu-j 
šaitis aplankė “Naujienų” re-1 
^akciją ir apie porą valandų su 
dienraščio administratorium ir 
redaktorium Martynu Gudeliu 
ir Algirdu Budrecku išsikalbėjo 
Spaudos ir spaudos bendradar
bių problemomis.

Martynas Gudelis pageidavo, 
kad Lietuvių žurnalistų Sąjun
ga po savo stogu suburtų visų 
pakraipų spaudos bendradar
bius ir kad spaudos žmonės ak
tyviau jungtųsi i rašymo darbą,

kas dienraščiams duotų įvairu
mo ir domintų skaitytojus.

Buvo paliesta pokalbyje ir 
mūsų visuomeninio ir kultūrinio 
gvvenimo klausimai. Pokalbis 
buvo nuoširdus, atviras ir nau
dingas.

Spalio mėn. 24 d. naujoji 
Centro Valdyba vyksta j Grand 
Rapids, kur buvusios LŽS Cent
ro Valdybos vicepirmininkas 
p. Toruta organizuoja oficialų 
pareigų perdavimą naujajai 
Centro Valdybai.

Šia proga LŽS valdyba prime
na visiems kolegoms žurnalis
tams, gavusiems paskutinį Pra
nešėjo nr., kad už jį jau gali at
silyginti naujam iždininkui, pa- 
siunčiant čekį šiuo adresu: Jur
gis Janušaitis, 2534 West 69-th. 
St., Chicago, Illinois, 60629.

Lėšos būtinai reikalingos ruo
šiantis išleisti sekantį Pranešė
jo nr.

Šia proga tenka pasidžiaugti, 
kad Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos darbus savo auka jau yra 
parėmę stambesnėmis aukomis 
keletas asmenų, apie kuriuos 
užsiminsime kita karta. Jiems V C
nuoširdus ačiū.

Pažymėtina, kad lankant Chi- 
cagoje esančias laikraščių re
dakcijas, CV vicepirmininkas 
Vladas Butėnas dėl tiesioginio 
savo darbo dalyvauti negalėjo.

JVŠ.

Brighton Parkas
Žagarės Draugiško Klubo eili

nis susirinkimas įvyks ši sekma
dienį, spalio 24, Hollywood salė
je, 2117 \V. Pird St. Pradžia nuo 
1 vai. po pietų. Nariai ir narės 
prašomi gausiai susirinkti, nes 
vra svarbiu reikalu. Prašomi c c

nauji kandidatai prisirašyti prie 
šio draugiško klubo.

Šiemet gerai užderėjo arbūzai, ant kuriu krūvos ilsisi Reshelle 
Fuskoz 7 m.

rW^-V^v-J Ln/wvi

EAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 'REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMAI3

DEL YJSŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentą,

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T1VI

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

26 Hollywood salėje buvo skait
lingas nariais. Pirmininkui Po
vilui Masilioniui atidarius susi
rinkimą, atsistojimu pagerbta 
mirusieji klubo nariai Jonas 
Didžgalvis ir Jonas Viliamas. Jų 
šeimoms pareikšta nuoširdi 
užuojauta. Ypač mums skaudu 
netekus Jono Didžgalvio, kuris 
buvo vienas iš žymiausių mūsų 
organizacijų veikėjas ir šio Ža
garės klubo veiklus vicepirmi
ninkas.

Prie klubo prisirašė Dora 
Sharka, Ona Kliniauskis ir Anna 
Casey. Raštininko Jos. Ketura
kio protokolas ir kitų valdybos 
narių pranešimai priimta. Klu
bui atostogaujant, vasaros poros 
piknikų komisijos pateiktos 
apyskaitos liko priimtos. Abu 
piknikai gerai pavyko.

Ponios Rožytės Didžgalvienės 
padėkos laiškutis už gėles prie 
jos vyro karsto irgi priimtas.

Klubo metinis balius—šokiai 
įvyks šeštadienį, lapkričio 6, 
Hollywood salėje. Šokiams gros 
geras Jurgio Joniko orkestras. 
Visiems atsilankiusiems bus do 
vanėlių. Nariai prašomi gausiai 
dalyvauti.

Susirinkimą užbaigus su tra
dicine
atšventėme klubo 
Povilo Masilionio 
Prie gausių 
giai, draugiškai turėjome
gos pasisvečiuoti. Nuo 
linkiu Povilui daug tokių 
mų sveikų gimtadienių sulauk
ti.

kosi įvairių meno mokyklų 
studentų grupės, šį sezoną jis 
sutiko būti Chicagos Lietuvių 
Operos dailininku Banaičio 
pasakiškajai operai “Jūratė ir 
Kastvtis”.

— Sėklos ir dirvos parengi
mas — tik tada sėjimas, — 333 
Alvudo radijo paskaita ši ket
virtadienį. spalio 21 d., 11 v. r. 
Sophie Barčus Radijo šeimos 
valandoj.

— Stasys Eh'iergas š. m. rug 
sėjo pabaigoje mirė Lietuvoje. 
Studentaudamas priklausė 
varpininkų organizacijai. Bai
gęs teisės mobslus dirbo Že
mės Reformos departamente ir 
kitose įstaigose. Nuo 1948 m. 
valstybinėje respublikinėje bib 
liotekoje 
duotojas 
1935 m.
žemės reforma, 
laikais— kelias 
brošiūras.

direktoriaus pava- 
mokslo reikalams, 

išspmsdino Lietuvos 
sovietiniais 

bibliotekines

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

MATURE RELIABLE 
BABY SITTER

One baby. 1% years old. 5 day week. 
Go. % day Sat. Top salary, for right 
person, references, excellent transpor

tation, near North.
Some English necessary.

Tel. 348-8111

RENTING IN GENERAL
Nuomos

TŠNUOMOJAMAS 5 kambarių butas 
Brighton Parke tik suaugusiems. 
Skambinti po 4:00 vai. popiet telef 

927-2796.

REIKALINGAS 2% AR 3 KAMBARIU 
BUTAS Marquette ar Ga.?e Parku apy

linkėse. Prašome skambinti 
tel. HA 1-6100 

ir paprašyti Ig. Karaliūno.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

HOME
LOANS SAVINGS

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-824S

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

ŽS01 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
I ■■ .1 ............................ ..  I........ ....

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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dainele Ilgiausiu metu 
pirmininko 
gimtadieni, 

vaišiu stalo sma
ll ro- 

savęs 
links-

A. Jūsas

— Adolfas Valeška mūsų žy
musis dailininkas ir vitražistas. 
turis savo erdvia keliu ankštu <■ L C <-
studiją Chicagos miesto cent
re, čia laimėjęs visą eile pre
mijų ir specialių pripažinimų. 
Jo pavyzdinėje studijoje lan-

— Valentinas Gustainis mirė 
šiomis dienomis Griškabūdyje. 
Gimė 1898 m. Skardupiij k., 
Sintautų vis. Studijavo Lie
tuvos, Heidelbergo ir Sorbonos 
universitetuose. 1922 m. vie
nas korporacijos Neo Lithua
nia steigėjų. 1927 - 32 m. Lie
tuvos Aido vyr. redaktorius. 
1939 — 1940 m. Eltos direkto
rius. 1941 m. išvežtas i Sibirą, c e
Grįžęs apsigyveno šakių aps. 
Prezidento A. Stulginskio ir ki 
tų žymesniųju veikėjų laidotu
vėse pasakydavo drąsias kal
bas. 1937 m. išspausdino Len
kai ir Lenkija. 1939 m. Lithu
ania the First Twenty Years. 
Bendradarbiavo Vaire, N. Ro
muvoj. židinyje, Tautos Ūky
je ir kituose laikraščiuose bei 
žurnaluose..

PARDUODAM j
Iš MODELINIŲ NAMU BALDAI į 

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

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

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

Prof. Stasys Dzmiantas, 
“Ramovė" Centro valdy-

bos pirmininkas, dalyvaus Lie 
tuvių karių savanorių ir lais
vės kovotojų pagerbime, kuris 
Įvyks lapkričio 14 d. Balzeko' 
Lietuvių kultūros muziejuje.

— Frank ir Eleonora Zapo- 
liai organizuoja kalėdinių puoš 
menų gamybos parodomąsias 
klases Ford City prekybos 
centre. Instruktorės bus He
len Pius. Bernice Kasarski ir 
Lucille Vesota. Pamokos pra
sidės lapkričio 2 d. Northeast 
Mali salėje ir bus kiekvieną to 
mėnesio antradienį. Registra
cijos formos yra gaunamos 
Peacock Alley raštinėje.

— 23-čio Wardo Demokratu 
organizacija savo raštinėje 
įsteigė kredito uniją vietos gy
ventojams. Unijos vedėja pa
skirta ponia Dorothy Ročkai- 
tis. Ji yra tos organizacijos se
kretorė.

— Rašyt. Antano Giedriaus 
naujausia knyga “Aišvydo Pa
sakos” yra gaunama Naujieno
se. Gražiai išleista. Onos Bie- 
žienės iliustruota. 140 pusi.. 
Juose 20 buities apsakymų su 
gyvais veikėjų dialogais. Ski
riama jaunimui, bet ją skaitys 
su tuo pačiu dėmesiu bet ko
kio amžiaus knygos mėgėjai. 
Kainuoja 3 dol.

Mažas berniukas, apsikabinęs arbūzą laukia Raganų dienos.

Chicagos Medžiotojų - Nleš- 
keriotojų Klubo tradicinis šam
pano balius įvyks lapkričio 6 d. 
8 vai. vak. Marquette salėje, 
6908 So. Western Ave. Links
ma programa, skani vakarienė, 
šokiai. Įėjimas ir šampanas tik 
5 dol. asmeniui. Rezervacijoms 
telef. BI 7-1131 ir 776-8688.

(Pr).

A. G. AUTO REBUILDERS 
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-58S8 
Anicetas Garbačiauskas, sav

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: Republic 7-1941

K. E R I N G I S
CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. Tel. Y A 7-5980

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
32081/2 W. 95th St.

GA 4-8654

XTATI FARM

INSURANCI

State Farm Fire and Casualty Company

— Zenonas Paskųs, Chica- 
gos Lietuvių Operos narys, po 
sunkios operacijos sveiksta šv. 
Kryžiaus ligoninėje, 430 kam
baryje. Jo sveikata šiuo me
tu jau žymiai pagerėjusi ir ti
kima. kad po savaitės jau bus 
namuose.

♦ Už keletos dienų turėsite re
tą progą išgirsti retai girdimus 
lietuviu liaudies instrumentus. 
Girdėsite beržinius trimitus, bir
bynes, ragelius, kankles, skudu
čius, skrabalus ir kitus instru
mentus. Ateikite pasiklausyti 
Į Margučio rengiamą Montrea- 
lio Gintaro ansamblio koncertą, 
spalio 23 d., ateinanti šeštadie
nį, 8 vai. vak. Marijos Aukštes
niosios mokvklos auditorijoje.

. ’ (Pr).

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

SAVO NAMAI NE SALA
5 BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo

tas. 3 auto mūro garažas. Naujas 
gazu šildymas. Aluminum langai. 
Apie $8,000 nuomos. Pusė bloko nuo 
parko. S48,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. $38,500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu šildymas. Geros pajamos. Gražūs 
butai; Garažas. Arti ofiso. $34,000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetų 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19,000.

9 KAMBARIŲ modernus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai Įrengtas beismontas. Židinys. 
Šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

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

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

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

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

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

MAISTO KRAUTUVE ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS' REALTY 
2951'WEST 63 STREET 

436-7878

6 BUTŲ MŪRINIS, gerame stovyje, 
platus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkėj.'— $38.000.

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

10 BUTŲ mūras, alum. langai, šil. 
gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79,500.

1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši
lima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsys. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47-tos ir 
Pulaski. $37,500.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

SCHAUMBURG
2¥z year old custom built, 9 room 
split level, 4 bedrooms, 3 baths, fire
place, built-in bookcase, central air, 
2% car attached garage. Built-ins.

All carpeting.
545,900.

Tel. 894-0026

SAVININKAS PARDUODA 
6 kambarių mūrinį bungalow. 

3 miegami. 2 auto garažas su 
šoniniu įvažiavimu. Priimami 

rimti pasiūlymai.
7201 S. Talman Avė. 476-0861

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (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

W/.W.W.’.WAV.WV.W,

SKAITYK ’NAUJIENAS’ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS


