
Library of Congress Gr.
eriodical Division 

^ash|n9ton, D. c. 20340
Chicago, I1L — Trečiadienis, Spalio-October 27 d., 1971 m.

Th* f jt±t { tAnjjr iiMi IXtUy in Artbericd i

NAUJI CMOS
i N<w»

PuU*akcd by The Lit b da Q LaU Ntfwi PublnbiA|( Cū%> Jac» I

1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 60608
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian In Th? Stet'S

Kaina 15c

TAUTINE KINIJA SMESTA
KARDINOLAI MINDSZENTY IR SLIPYJ 

SUDARĖ NEPATOGUMŲ VATIKANUI
VATIKANAS. — Vengrijos kardinolas Josef Mindszenty at

vyko Austrijon ir gavo socialistų vyriausybės leidimą čia pasi
likti. Jis gyvens Pazmaneum rūmuose, vengrų katalikų semina
rijoje Vienoje. Vatikano sluoksniai neslepia savo nepasitenkinimo 
kardinolo užsispyrimu. Vengrijos vyriausybė jau skundėsi Aus
trijos vyriausybei dėl kardinolo priėmimo. Vengrijos komunis
tinė valdžia tikėjosi, kad kardinolas bus uždarytas Vatikane ir ne
bekels klausimų, kurie nemalonūs komunistų režimui Vengrijoje.

Praėjusį šeštadienį vyskupų 
sinode Vatikane kitas nuo komu
nizmo nukentėjęs kardinolas — 
ukrainietis Josyf Slipyj — išėjo 
prieš Vatikano oficialią politiką. 
Jis pasakė sinode kalbą, kurioje 
kalbėjo apie ukrainiečių katali
kų kančias ir persekiojimą So
vietų Sąjungoje. Kardinolas Sli
pyj viešai pareiškė, kad Vatika
nas jam trukdo kalbėti apie uk
rainiečių katalikų kankinius ir 
visu komunizmo žiaurybių liu
dininkus.

Trukdė Slipyj kalbą
Kardinolas Slipyj kalbėjo 15 

minučių. Sinodo pirmininkai 
daug kartų bandė jo kalbą su
stabdyti. Kalbos klausėsi ir 
popiežius Paulius. Kardinolas 
kalbėjo apie lavonų kalnus ir 
kraujo upes, išlietas tikinčiųjų 
sovietų valstybėje. Kada Vati
kanas veda su Maskva derybas, 
niekas negina ukrainiečių kata
likų, niekas jų neužtaria.

Kiek anksčiau sinode. apie ti- 
kinčiųjų persekiojimą kalbėjo du 
ukrainiečių, vyskupai Jš, Kana
dos. Ir jų kalbos sukėlusios “di
delį nepatogumą” Vatikano di
plomatams, pradėjusiems “dialo
gą” su kruvinais komunistų reži
mais Rytų Europoje.

Alytaus ir Prienų skundai
Pranešdamas apie kardinolo 

Slipyj kalbą Detroito laikraštis 
“The Sunday News” pastebi, kad 
kardinolas kalbėjo tą pačią die
ną, kada pasaulį pasiekė žinia 
iš Maskvos apie Lietuvos kata
likų Alytuje skundą sovietų val
džiai. šį skundą pasirašė 1,190 
žmonių ir nusiuntė partijos va
dui Leonidui Brežnevui. Kiek 
anksčiau panašų laišką pasiuntė 
ir 2000 Prienų katalikų, nukreip
dami savo skundą komunistų 
partijos centro komitetui. Abie
juose skunduose sakoma, kad 
religinės laisvės yra varžomos. 
Apeliuojama, kad būtų paleistas 
komunistų suimtas kunigas Juo
zas Zdiebskis, kuris buvo sulai
kytas rugpjūčio 26 d.

Detroito laikraštis šia proga 
primena skaitytojams, kad Lie
tuva, Baltijos pakraščio valsty
bė, buvo prijungta prie Sovietų 
Sąjungos 1940 matais, tačiau 
Amerika niekada Maskvai nepri- 
pažinusi teisių į tą šalį.

Iš to skundo — apeliavimo 
laikraštis duoda tokią ištrauką: 
“Jei kunigo Zdiebskio veiksmai 
yra nusikaltimas, tai mums be
lieka tik svajoti apie religijos ir 
sąžinės laisvę”. Kun. Zdiebskis, 
kiek žinoma, buvo suimtas už 
vaikų mokymą katekizmo.

Šelpia uragano 
paliestus žmones 

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo vyriausybė paskyrė nuo aud
ros nukentėjusiom šiaurinėm 
provincijom šalpos pinigų ir pa
žadėjo jų daugiau. Uraganas 
Hester padarė daug žalos, su
griaudamas tūkstančius namų.

IŠ VISO PASAULIO
WASHINGTON AS. — Grupei 

senatorių pradėjus kalbėti apie 
lėšų nutraukimą Jungtinėms 
Tautoms, kiti liberalai senato
riai, kurių yra 32, paskelbė, kad 
jie rems Jungtines Tautas, ku
rios išmetė Tautinę Kiniją iš na
rių tarpo. Tarp senatorių, pa
sirašiusių šį pareiškimą, yra sen. 
Kennedy, MacGovern, Muskie ir 
Illinois sen. Adlai Stevenson.

MASKVA. — Milicija Mask
voje suėmė 92 žydus, jų tarpe 
26 moteris. Po šešių valandų vi
si buvo išsiųsti į miestus, iš ku-. 
rių jie atvažiavo reikalauti tei
sės emigruoti. Žydai buvę iš 
Rygos, Leningrado, Vilniaus, 
Kišinevo ir Kijevo.

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
prezidentas Pompidou pareiškė 
bankete Brežnevo garbei, kad 
Prancūzija stipriai remia sovie
tų pasiūlymą šaukti Europos sau
gumo konferenciją. Paryžiuje 
apie 250 demonstrantų sudegino 
Champ Elysees dvylika sovietų 
vėliavų. “Figaro” paskelbė, kad 
Brežnevui buvo įteiktas sovietų 
šnipų veiklos sąrašas. Nurody
ta, kad prancūzų žvalgyba kas
met išaiškina apie 35 sovietų 
šnipus.

Izraeliui nusibodo 
Amerikos delsimas
TEL AVIVAS. — Izraelio 

premjerė Goldą Meir ir gyny
bos ministeris Moshe Dayan abu 
pasakė kalbas, kuriose kritikavo 
Amerikos delsima duodant Izrae
liui reikalingus lėktuvus. Da
yanas pareiškė, kad tuo delsimu 
Amerika norinti politiniai pas
pausti Izraelio vyriausybę, kad 
ji priimtų Amerikos pasiūly
mus.

Premjerė Meir pareiškė, jog 
Amerika pataikauja Egipto pre
zidentui, neduodama Izraeliui 
lėktuvų, kad Egiptas kalbėtų su 
Izraeliu apie taiką. Dar nesą 
Washingtone jokių ženklų, kurie 
rodytų, kad Amerika duos ar ne
duos lėktuvų.

Amerika reikalauja, kad Izra
elis pasitrauktų nuo Suezo kana
lo ir leistų Egiptui į kitą kanalo 
pusę permesti apie 2,500 ka
reivių. Ministeris Dayanas pa
sakė, kad Izraelis atsispirs Ame
rikos spaudimui ir atsispirs bet 
kuriam naujam Egipto puolimui 
per Suezą. Izraelis nesutiks su 
jokiu kanalo atidarymo planu, 
kuris leistų egiptiečiam perženg
ti kanalą į rytinę jo pusę.

Apskaičiuota, kad vėjas sužalo
jo tarp 30% ir 80 visų pastatų. 
Kai kurie visai dingo nuo žemės 
paviršiaus.

Audra sunaikino cukrinių nen
drių, ryžių ir bananų derlių. Ne
mažai žuvo galvijų ir naminių 
paukščių, žmonių žuvo virš 100.

Penkiolika amerikiečių astronautų ' dalyvauja -valgių ragavimo programoje Houstono erdvės cen
tre. Penkias dienas savaitėje astronautai tris kart gauna patiekalus, kurie ateityje bus naudoja

mi erdvės kelionių ar erdrės laboratorijų įgulų.

•DAUG PLANAVIMO, MAŽAI ŽUVIES 
Ideologiniai vadai "be jūros druskos"

Okup. Lietuvos žvejai šiais metais apvylė darbdavius — rug
sėjo mėh. pabaigoje Klaipėdoje Įvyko žuvies pramonės “partinio- 
ūkinio aktyvo” pasitarimas. Jame dalyvavo įvairūs pareigūnai su 
A. Sniečkumi priešaky. Pasitarimas plačiai aprašytas rugsėjo 
30 d. “Tiesoje”. “Gerokai įsiskolinta valstybei” — šitaip by- 
lojama, gi tai reiškia, kad žvejai nedaug sugavę žuvies ir ypač 
Atlanto vandenyse. . >

Buvo daug priekaištų ir ne 
vienas jų lietė menką “kadrų” 
paruošimą, silpną auklėjimą, li
kt. čia keletas bruožų:

. Laivu kapitonai neturį “orga
nizacinių sugebėjimų” ir todėl 
jie neįvykdę užduoties. Buvo ba
ramos įgulos laivų, kuries vado
vavo: S. Nagorskas, V. Nedočio- 
dovas, A. Poginkovas, S. Ovino- 
vas ir kt. Nusiskųsta, kad dar 
maža kapitonų su aukštuoju iš
silavinimu ir “mokytis jie nesi
stengia”.

Netrūko priekaištų laivų Įgulų 
ideologinei pusei. Pasak vieno 
kalbėtojų pasitarime, “dabar 
žvejus auklėja, visą ideologini 
darbą laive organizuoja žmonės, 
maža ragavę jūros druskos”. 
Kalbėta apie įvairius trūkumus, 
pvz. apie reikalą sutikti laivų 
įgulų narius Klaipėdoje, nes jie 
ten neturi viešbučio ar kultūros 
namų. Tačiau pagrindinis rū
pestis — kaip pagerinti kadrus, 
kaip pagerinti komuništų darbą 
žvejų tarpe, ir, svarbiausia, kaip 
padidinti žuvies gamybą. Nuro
dyta, kad žuvies gamyba siekian
ti 48 proc. visos bendrosios pro
dukcijos Klaipėdoje. Žvejai skun
dėsi: per daug planavimo, todėl 
retai atsižvelgiama į tikrovę. 
Planais kvepia ir pasitarimo da
lyvių pasiryžimas šiemet su
gauti 4 milijonus centnerių žu
vies. Tuo tarpu pats A. Snieč
kus priminė sovietų kom. parti
jos 24 suvažiavimo reikalavimą 
— 1975 metais Lietuvoje turi 
būti sugauta 5 milijonai 200,000 
centnerių žuvies. (E)

BELGRADAS. — Jugoslavų 
žinių agentūra skelbia, kad pre
zidentas Nixonas Kinijoje lan
kysis dar šiais metais.

VARŠUVA. — Lenkija ir Ry
tų Vokietija susitarė atidaryti 
tarp abiejų valstybių sieną, kad 
piliečiai galėtų dažniau lankytis 
iš vienos į kitą. Nebebus jokių 
pasų ar vizų. Bus galima išsi
vežti daugiau pinigų.

DENVER. — Astronautas 
Walter Schirra išvengė sužeidi
mų, kada lėktuvas su jo šeima 
ir keliais draugais nukrito 
Creede aerodrome.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ Valstybės sekr. Rogers pa' 
^reiškė apgailestavimą dėl Jung' 
tiniu Tautų nusprendimo išmes
ti iš JT Tautinę Kiniją. Tai 
esanti- didelė klaida. Gali būti, 
kad Amerika sumažins savo 
duokles JT išlaikymui. Dabar 
Amerika sekretoriatui duoda 
33% visų jo biudžeto lėšų, o spe
cialioms agentūroms duoda iki 
40%. Amerika tikėjosi laimėti 
balsavimą dviem balsais, tačiau 
vos dvi dienos prieš balsavimą 
padėtis pasikeitusi. Kai kurios 
valstybės pakeitusios savo nuo-, 
monę.

♦ Bostone pabėgęs iš laivo 
lenkų jūreivis Ostrowski pareis* 
kė, kad jis pernai žiemą padėjo 
organizuoti Dancige demonstra
cijas ir dėl to buvo lenkų sau
gumo gaudomas. Jis Lenkijoje 
kraustęsis iš miesto Į miestą, 
kol nutaręs bėgti iš Lenkijos.

; ♦ Paskutinę premjero Kosy
gino kalbą, kurios klausėsi 400 
rinktinių biznio pasaulio svečių, 
pertraukė vienas vyras, šaukda
mas “Svoboda” — Laisvė! Jis 
sutrukdė Kosygino kalbą, kol 
policija jį išvedė. Kanados ir 
Sov. Sąjungos paskelbtam komu
nikate sakoma, jog susitarta ko
voti prieš taršą Arktikoje ir ža
dama ieškoti būdu ekonominiam 
bendradarbiavimui.

George Bush, JAV ambasadorius Jung
tinėse Tautose, siūlo laikyti Jungtinė- 
s* Tautose abi Kiniįas, komunistinę 

ir tautinę.

Didelis protesto 
žygis Toronte

TORONTO. — Sovietų Kosy
ginui baigiant savo vizitą Ka
nadoje, kur visuose jo lanky
tuose miestuose įvyko demons
tracijos prieš jį ir jo šalies po
litiką, didžiausią demonstraciją 
surengė Toronto gyventojai, 
įvairių etninių grupių kanadie
čiai. Prie salės, kur Kosyginas 
sakė kalbą, atvyko apie 30,000 
žmonių, rankose nešdami žva
kes. Policija Bandė sustabdyti 
minią toliau nuo salės, tačiau 
minia policiją tiesiog paskandi
no savo skaičiumi ir nustūmė ją 
nuo gatvių kryžkelės.

Atvykus policijos rezervams, 
kurių tarpe buvo raitelių ir spe
cialių patruliavimo automobi
lių, policijai pavyko demonstra
ciją sulaikyti. Gatvių judėjimas 
buvo sustabdytas kelioms va
landoms. Raiteliai minią persky
rė į kelias dalis ir laikė ją per
skirtą. Buvo suimta keliolika 
žmonių, trys jaunos mergaitės 
buvo arklių sužeistos. Demon
stracija, nežiūrint milžiniško 
dalyvių skaičiaus buvo rami, 
tvarkinga, smurto nevartojo.

Žmonių masei demonstruojant 
gatvėse, Kosyginas meiliai kal
bėjo Kanados pramonės biznie
riams, viliodamas juos didesnės 
prekybos ir draugiškumo pasiū
lymais. Baigęs savo vizitą Ka
nadoje, Kosyginas išvyko tiesiog 
į komunistinę Kubą, kurios pa
vergti žmonės negalės pareikšti 
savo tikrųjų jausmų apie svečią 
ir jo atstovaujamą režimą.

Ambasadorius Bush 
nekalba su rabinu 
NEW YORKAS. — Amerikos 

ambasadorius Jungtinėse Tauto
se George Bush atsisakė kalbėti 
su žydų Gynybos lygos vadu ra
binu Kahane, kuris pas amba
sadorių apsilankė. Ambasado
rius pareiškė, kad lygos veiks
mai kenkia visiems žydams ne 
tik Amerikoje, bet Izraelyje bei 
Sovietų Sąjungoje. Rabinui at
sakius, kad jis ieško dialogo, 
ambasadorius priminė, kad lygos 
nariai nuplėšė Amerikos vėlia
vą kartu su kitomis Jungtinių 
Tautų aikštėje.

Vėliau Kahane pasakė spau
dai, kad Amerikos ambasado
rius “tūkstantį kartų” atsipra
šė sovietų dėl šūvių į jų pastatą, 
tačiau nei karto nepriminė so
vietų kalėjimuose laikomų žydų.

J. T. NUSPRENDĖ PRIIMTI PEKINĄ 
C

Komunistine Kinija pakviesta į J. T.
NEW YORKAS. — Jungtinės Tautos pirmadienio vakare nu

balsavo, kad Amerikos pasiūlymas laikyti Tautinės Kinijos išme
timo klausimą “rimtu klausimu” nesvarstytinas. Balsavimas 
buvo 59 prieš 55, ir nusprendė: klausimas nėra “rimtas” ir ne
reikalingas dviejų trečdalių balsų. Susilaikė 15 valstybių. Po to, bal
suojant dėl Albanijos rezoliucijos, 76 balsai prieš 35, 17 susilaikius, 
buvo nutarta Tautinę Kiniją išmesti ir priimti komunistinę Kini
ją. Už pusvalandžio po balsavimo sekretorius U Thant pasiuntė 
telegramą Pekino vyriausybei, prašydamas atsiųsti ambasadorių 
į Jungtines Tautas.

Tuo baigėsi istorinis laikotar
pis Tautinei Kinijai ir Jungti
nėms Tautoms, kurios 22 me
tus ginčijosi dėl komunistinės 
Kinijos priėmimo. Amerika vi
są tą laiką griežtai kovojo prieš 
priėmimą, šių metų rugpjūčio 
22 d. valstybės sekretorius Ro
gers padarė pranešimą, kuria
me paskelbė Amerikos politikos 
pakeitimą ir naują “realistinę” 
liniją.

Sąjungininkai nerėmė

Prieš balsavimą Amerika ko
vojo prieš Tautinės Kinijos iš
metimą, tačiau jos partneriai 
Nato organizacijoje: Kanada, 
Islandija, Norvegija, Britanija, 
Danija ir Prancūzija balsavo už 
Albanijos rezoliuciją. Olandija, 
Belgija, Italija ir Turkija susilai
kė nuo balsavimo.

Penkios valstybės buvo paža
dėjusios balsuoti už “svarbaus 
klausimo” rezoliuciją, tačiau pa
keitė nuomonę ir balsavo prieš 
Amerika arba susilaikė.

“Mums nereikia to cirko” "

Tautinės Kinijos užsienio rei
kalų ministeris išvedė savo de
legaciją dar prieš baigiantis bal
savimui. Jis žinojo, kad Tau
tinė Kinija pralaimėjo. Spaudai 
jis pareiškė, kad Jungtinės Tau
tos pasidarė “cirku” ir tik ką 
suvadino “farsą”. Organizacija 
nebėra ta, kuri buvo Įsteigta 
1945 m. Mes turime savo drau
gus, mums nereikia Jungtinių 
Tautų. Dabar mes būsime lais
vesni daryti žygius, kurių nega
lėjome, būdami nariais, pareiš
kė Taiwano ministeris.

Priekaištai kongrese

Amerikos kongrese daug at
stovų pareiškė pasipiktinimą 
JT veiksmu. Keli senatoriai pa
žadėjo kovoti, kad Amerikos 
duoklės JT organizacijai būtų su
mažintos. Kongresmanas Pu- 
cinski pareiškė, kad šis balsavi
mas nemažiau svarbus už Jaltos 
susitarimą. Jei prezidentas Ni- 
xonas nepanaudos veto ir įsileis 
komunistinę Kiniją į JT, jam 
teks vieta ant specialaus istori
jos suolo, kuris skirtas amerikie
čiams, apgautiems komunizmo. 
Jis ten sėdės šalia preziden
to Roosevelto, (pareiškė Pu- 
cinski.

Kissingerio vaidmuo
Balsavimo rezultatai laikomi 

pralaimėjimu Amerikai, nors Ka
nados “Toronto Star” sako, kad 
Kissingerio buvimas Pekine tuo 
metu, kada JT balsavo Kinijos 
klausimu, negali būti tik atsitik
tinumas. Jo būvimas Pekine bu
vo suplanuotas. Kissingeris ga
lėjęs turėti du pasiūlymus Kini
jai. Vieną jis būtų įteikęs, jei 
balsavimas būtų pakrypęs prie
šinga kryptimi, o kita — jei bū
tų buvę nubalsuota Kiniją pri
imti. Išvažiuodamas Kissingeris 
dar kartą susitiko su kinais. Jis 
taip užtęsė savo buvimą Pekine 

'dviem dienom.

“Įsipareigojimų šventumas”
Stebėtojai sako, kad dabar 

Amerikos sąjungininkai galės 
pradėti abejoti Amerikos “įsi
pareigojimų šventumu”. Jei 
Amerika galėjo taip radikaliai 
pakeisti savo politiką komunis
tinės Kinijos atžvilgiu, tai ji ga
li pakeisti ir kitus įsipareigoji
mus. Jei Amerika paliks Tai- 
waną Pekino malonei, tai ir ki
tos šalys gali būti panašiai “par
duotos”. “Įsipareigojimų šven
tumas davė Amerikai ir nuosto
lingą karą Vietname. Dabar jau 
ruošiamasi iš Vietnamo trauk- 
tis. ' - - .

S. K. Chow, Tautinės Kinijos ambasa
dorius Jungtinėse Tautose, klausosi 
kalbu, kuriose siūloma išmesti jo val

stybę iš JT organizacijos.

Vėl vienas “747” 
nuskrido i Kuba L c

MIAMI. — Ginkluotas vyras 
pagrobė ore didžiausią keleivinį 
lėktuvą Boeing 747 ir, grasinda
mas lėktuvo patarnautojai, pri
vertė pilotą skristi Į Havaną, Ku
bą. Lėktuvas su 237 žmonėmis 
ten laimingai nusileido. Įdomu, 
kad lėktuve buvo ir trys gink
luoti lėktuvo sargai, tačiau jie 
neturėjo progos pirato nugink
luoti.

Šiais metais šis pagrobimas 
yra jau devintas, nuskraidinęs 
lėktuvą į Kubą. Kiti keturi pi
ratai pasuko lėktuvus i Kana
dą ar į Pietų Amerikos šalis.

Šis 747 lėktuvas Havanoje bu
vo jau antras. Kai 1970 metais 
Havanos aerodrome nusileido 
pirmas toks milžiniškas lėktu
vas, jo pažiūrėti atvyko pats Fi
del Castro. Lėktuvą pagrobęs 
piratas portorikietis linksmas 
atėjo prie Castro pasikalbėti, ta
čiau tas su juo nekalbėjo.

JT sekretorius U Thant 
apeliavo Į visus narius neturėti 
kartėlio dėl balsavimo ir vienin
gai siekti JT tikslų.

4h Japonų spauda skelbia, kad 
i Jungtines Tautas atvyks pats 
premjeras Chou En Lai. Kiti 
kalba, kad Kinija deleguos savo 
ambasadorių Kanadoje.

* Pralaimėjimas Jungtinėse 
Tautose gali nuversti Japonijos 
premjerą Šato, kuris stipriai rė
mė Amerikos rezoliuciją dėl Ki
nijos.



LEIDŽIA LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA 
REDAGUOJA SKTN. BALYS VOSYLIUS

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

V HI-JI METAI NR. 38 (342)

Su Juoze Augustaityte-Vaičiūniene

Lapkričio 14 — poetės naujausioje rinkinio 
pristatymas Chicagos visuomenei

“Nereik skaičiuoti, kiek grūdų j dirvonus pasėjau, 
Tik rūpintis, kas juos į kviečių pėdus riš. 
Aš duodu tai, ką amžiais duot žadėjau, 
Paversdams dykumas Į derlių, angį ir žuvis”...

Vyresnioji skautininke

JUOZE AUGUSTATYTĖ - 
VAIČIŪNIENĖ

Norint išsamiai aprašyti Juo- 
zės Auguį;taitytės-Vaičiūnienės 
gyvenimo kelią, tektų skirti daug 
vietos ir valandų surinkti me
džiagai,, ką ji lietuvių tautai yra 
davusi ir tebeduoda. .Nevisi pa
jėgiame vienodai gilius pėdsa
kus palikti., Dauguma, tyliaį-net 
nepastebėti gyvendami praeina, 
kiti savo darbais, talentais ir 
ryžtu iš kitų išsiskiria ir-žymias 
pėdas Įspaudžia. J. Vaičiūnie
nės turiningas gyvenimas, sie
kiai ir darbai rodo, kad tai ne ei
linė asmenybė. Jos asmuo ir 
veikla daugumai vyresniųjų ži
noma, tik gal mūsų jaunimas 
nevisada turi progų, nei laiko 
arčiau su ja susipažinti ir jos 
raštais susidomėti.

LSS-gos Seserijos Vidurio ra
jono skaučių'vienetai š. m. lapi 
krieio 14’ d. Chicago j e ruošia v. 
s. J. AugustaitytėsVaičiūnienės, 
poetės, visuomenininkės ir bu
vusios Vyriausios Skautininkės 
naujausio poezijos rinkinio “Rū
pestis” pristatymą, kartu pa
gerbiant ir jos prasmingo gyve
nimo 75-rių metų sukaktį. To
dėl ta proga čia tenka paminėti 
kai kurie svarbesnieji jos gyve
nimo ir veiklos bruožai.

Biografija
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė 

gimė Sūduvoje, Vilkaviškio ap
skrityje, Mažučių kaime 1895. 
VIL 28. “Saulės” mokytojų kur
sus baigė Rusijoje, Voroneže 
1916 m. Per Pirmąjį Pasaulinį

VIENINTELIS ATSTOVAS IŠ AUSTRALIJOS

Jubiliejinėje Stovykloje Vokietijoje (liepos 17—31) buvo ps. R. Cibas (de
šinėje). čia su juo susipažįsta Stovyklos Globėjas mjr. Jonas Valiūnas. ■

Minios pavalgydinimas — 
iš J. Augustaitytės-Vaičiūnienės 
poezijos rinkinio “Rūpestis”

karą lankė aukštuosius moterų 
kursus Odesoje. Grįžusi į Lietu
vą (1918 m.) dirbo Teisingumo 
Ministerijoje. Vėliau mokytoja
vo pradžios mokykloje Kaune ir 
lankė Rygiškių Jono (Jono Jab
lonskio) lietuvių kalbos vakari
nius kursus. Nuo 1924 m. lanko 
Švietimo Ministerijos kūno kul
tūros mokytojams paruošti Kū
no Kultūros vasarinius kursus. 
Juos baigė 1929 m.

Nuo 1920 m. mokytojavo Ma
rijampolės Rygiškių Jono miš
rioje gimnazijoje ir Mokytojų 
Seminarijoje. 1938 m. pradėjo 
dirbti mokytojos darbą Kauno
VI-j e gimnazijoje, vėliau per
kelta į Kauno X-ją gimnaziją. 
Gimnazijose dėsėt lietuvių kal
bą ir kūno kultūrą mergaitėms. 
Mokytojų Seminarijoje dar dės
tė kūno kultūros istoriją, fizio
logiją, anatomiją ir metodiką. 
Antrą karta bolševikams oku
puojant Lietuvą, 1944 m...pasi
traukė į Vokietiją. 1945 m. bu
vo mokytoja Hassendorf e, Bri- 
tų-zonoje, vėliau Schweinfurte, 
Amerikos zonoje., Tremtyje bu
vo Vyriausia Skautininke. 1950 
m. išplaukė į Ameriką ir susto
jo Čikagoje.

Mokytoja ir tautinių šokių 
pradininkė Lietuvoje

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė 
mylėjo jaunimą ir savo darba 
bei jėgas skyrė jam. Jos veikla 
prasidėjo, tur būt, Marijampo
lėje, Rygiškių Jono gimnazijoje.- 
čia ji buvo mišraus tunto skau
čių skyriaus vedėja. Vėliau LSS 
Seserijos to skyriaus, vieno iš 
pirmųjų pakelto į skaučių tuntą, 
tuntininkė.

Paminėtina J. Vaičiūnienės, 
kaip kūno kultūros mokytojos, 
žymiausia savybė. Ji pirmoji 
Lietuvoje įvedė į kūno kultūros 
dėstymą naujumų, būtent iš 
anksčiau vartotų svetimų siste
mų pasuko lietuviško natūralaus 
judesio ir išraiškos linkme. Jau 
nuo pirmosios gimnazijų kūno 
kultūros šventės (1926 m.) iki 
paskutiniosios programų dalį 
sudarydavo tautiniai šokiai. Tai' 
buvo pastebėta ir švietimo Mi
nisterijos. 1935 m. Marijampo
lės gimnazijos šokėjų būrelis iš

J. Alkio nuotr.

Liet. Skautų S-gos Vidurio 
Rajono vadija (v. s. Pranas Ne
das — Rajono vadas, ps. Irena 
Kerelienė — vadeivė ir v. s. 
Aleksas Karaliūnas — vadeiva) 
šiomis dienomis pranešė visiems 
saviesiems tuntininkams ir vie
tininkams apie lapkričio 20-21 
dienomis “Dainavos” stovykla
vietėje organizuojamą JAV Vi
durio Rajono vadovų suvažiavi
mą. Tai liečia Chicagą, Cleve- 
landą,/ Detroitą ir Omaha bei 
apylinkes.

Tuntininkai bei vietininkai į 
šį suvažiavimą atsiunčia drau
gininkus, jų pavaduotojus, ad
jutantus ir kitus šioms parei
goms pramatomus kandidatus.
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V. s. D. Variakojienę (kairėje), veiklią Chicagos "Aušros Vartų" 
tunto sesę, LS Seserijos Vyriausia Skautininke s. Lilė Milukienė 
apdovanojo ordinu "Už Nuopelnus". Spalio 17 d. sueigoje jai 

ordiną įteikia ir sveikina Vid. Raj. vadeivė ps. I. Kerelienė.
G. Plačo nuotr. .

44 mergaičių (beveik išimtinai 
skautės) buvo pakviestos paro
dyti tautinius šokius tarpmoky
klinėse sporto-žaidimų varžybo
se Kūno Kultūros Rūmų aikšty
ne Kaune. Tai buvo iš viso pir
mą kartą tautiniai šokiai tokio
je viešumoje. Iš čia ir pradėjo 
plėstis sąjūdis tautiniam šokiam 
atgaivinti, švietimo Ministeri
ja sudarė sąlygas (skyrė lėšas) 
keletai asmenų tautinius šokius 
rinkti.. O Marijampolės tauti
nių šokių būrelis ir ateinančiais 
metais kviečiamas tautinius šo
kius garsinti varžybose. Jis 
švietimo ministerio buvo atžy
mėtas pirmąja dovana. 1937 m. 
ir kitos gimnazijos į varžybas 
atsiveža po tautinį šokį. Nuo 
1938 m. tautiniai šokiai jau įve
dami į varžybų ir kūno kultūros 
kursų programas ir pradėta mo
kyti visose gimnazijose. Tai ir 
yra pradžia mūsų tautinių šo
kių, kurie dabar visur šokami ir 
reprezentuoja lietuvius svetim
taučių tarpe? ■

Poetė, rašytoja
Būdama poetiškos sielos, J. 

Vaičiūnienė anksti pradėjo ra
šyti. Jau nuo 1920 m. jos poezi
jos pasirodydavo spaudoje. Kū
ryboje žymus tautinis bruožas 
ir išgyvenimas, išreikštas dau
giausia. Lietuvos gamtos. įvaiz
džiais. Todėl gausu gražių Lie
tuvos gamtos paveikslų, šalia 
tautinio yra ir religinio motyvo. 
J. Vaičiūnienės poezija nėra len
gva: ji gili ir prasminga, turin
ti kilnią pamokomą prasmę. Ei
lėraščiai rašyti ir teberašomi 
klasikine eilėdara.

J. Vaičiūnienės išleisti poezi
jos rinkiniai: “Su baltu nuome
tu” 1931 m., “Skeveldros” 1946 
m., “žvaigždėtos naktys” 1951 
m., “Ant aukuro laiptų” 1961 m. 
ir neseniai pasirodęs (1970 m.) 
naujausias poezijos rinkinys 
“Rūpestis”. Be tų, poetė turi ir 
daugiau spaudai paruoštų eilė-, 
raščių. O tais pačiais 1970 m. 
J. Vaičiūnienės išėjo dar viena 
nauja knyga, kuri tikriausia bus 
labai naudinga tautinių šokių va-

į DAINAVAI 
RINKSIS 

JAUNIEJI VADOVAI

PER DVEJUS 2 
METUS
Iš DVYLIKOS
PASIDARĖ 120
Stebint Neriją, sugrįžusią 

iš Smiltynės stovyklos

Bendra malda tėvų jėzuitų ko2- 
plyčioje padėkojusios Aukščiau
siajam už sėkmingą vasaros sto
vyklą ir paprašiusios palaimini
mo naujiesiems veiklos metams, 
Nerijos tunto jūrų skautės ir 
ūdrytės spalio 10 d. ryte nužy
giavo į Jaunimo Centrą iškilmin
gai tunto sueigai.7 čia mažo
joje salėje susirinkęs jų laukė 
gausus būrys tėvelių ir svečių, 
kurių tarpe — LSS Tarybos vi- 
cepirm. v. s. Flora Kurgonienė, 
Tarybos narė buvusi Seserijos 
VS Malvina Jonikienė, Vidurio 
rajono vadas v.;s. Pi. Nędass va- 
deivos — ps. Ir. Kerelienė ir v. 
s. A. Karaliūnas, LSB jūrų sk. 
skyr. įgaliotinis j. v. s. Br. Juo
delis, Aušros Vartų t-kės pava
duotoja vyr. si. I. Laučienė; Ker
navės t-to t-kė ps. D. Dundzi- 
lienė, Chicagos skautininkių 
dr-vės dr-kė s. B. Vindašienė, v. 
s. 0. Rozniekienė, prez. Sme
tonos budžių įgulos, vadas j. b. 
ps. J. Jovarauskas ir kt.

Su stovykline daina salėn įžy- 

dovams ir vadovėms — “Tauti
nių šokių švenčių takais”.

Dar ir dabar kai kurie mari
jampoliečiai atsimena J. V. pa
sakos “Eglė žalčių karalienės” 
pastatymą Marijampolėje (žo
džiai ir režisūra J. V.). Taip pat 
jos parašytos ir parodytos “Lie
tuviškos vestuvės” Kauno Kari
ninkų Ramovėje. ,

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais poetė daug rašė ir į Ame
rikos liet, spaudą. Eilėraščių 
siųsdavo į “Moterų Dirvą” ir į 
“Vytį”. O. Rozniekienė

(Šio str. pabaiga — kitame 
“M. S.” numeryje. Red.).

Transportu vienetai pasirūpi
na patys. Nakvynės ir maišto 
kaina $14.

Visi suvažiavimo dalyviai 
“Dainavoje” turi būti ne vėliau 
kaip lapkričio 20 d., 7:30 vai. ry
te.

Suvažiavimo komendantas s. 
Č. Anužis.

Nagrinėjamos temos: L Suei
gų paįvairinimas, 2. Lietuvybės 
klausimai, 3. Pareigingumas, 4. 
Pasirodymai.

Suvažiavimas baigiasi lapkri
čio 21 d., 2 v. p. p.

Rajono Vadija prašo seses ir 
brolius Tuntininkns bei Vieti
ninkus prisiųsti suvažiavimo da
lyvių sąrašus ir $5 registraci
jos mokestį iki lapkričio 10 d. 
Likusis mokestis ($9) bus su
mokamas atvykus j suvažiavi
mą “Dainavoje’*.

giavusios sesės, stovyklos ko
mendante! g. valt. Kristinai Bau- 
milaitri vadovaujant, išsirikiavo 

I ir pasiruošė sueigai. Smiltynės 
, stovykloje dalyvavusios sesės 
I sušuko stovyklos šūkį, kurį sekė 
paskutinysis stovyklos įsakymas 
r skautininkių dr-vės dovanos 
— knygos įteikipias skautiš- 
kiausiai stovyklautojai, kuria 

j buvo pripažinta Ina Gierštikai- 
tė.

Stovyklos viršininkė g. valt. 
Vida Račiūnienė, oficialiai 
atsisveikinusi su stovykla, 
perdavė tuntininkei stovyk’ 
klinę knygą, vimpilą ir sto
vyklavusias seses, kurios pa
gal adjutantės komandą su
grįžo į savo laivus. Sesėms 
į tuntą sugrįžus, formaliai 
pradedami nauji skautiškos 

veiklos metai.
Sueigos vedimas perduodamas 

tunto adjuntantei g. Aldonai Ma- 
lašauskienei. Vyksta raportai, 
vėliavos įnešimas, himnas, LS 
Seserijos Vyriausios Skautinin
kės ir Nerijos tunto tuntininkės 
įsakymai.

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO ŠVENTĖJE

spalio 16 d. Jonynu sodyboje po- apeigų matome keturias naująsias Akade-
mikiu Skaučių D-vės tikrąsias nares: G. Maleckaitę, D. Gefažiūtę, Dan.

Siliūnaitę ir A. Kelmelytę.
< G. Plačo nuotr.

Nerijos tuntininkė g. ps. Al
dona Jovarauskienė apdovanoja
ma Tėvynės Dukrom medaliu; jį 
prisega rajono vadeivė ps. Ir. 
Kerelienė. Pažangumo žymenis 
apdovanotoms sesėms Mildai 
Kupcikevičiūtei ir Živilei Kara- 
liūnaitei prisegti pakviečiamos 
buv. Vyriausios Skautininkės v. 
s. M. Jonikienė ir v. s. O. Zails- 
kienė. Daug tuntui pasitarnavę 
tėvai-rėmėjai Ona Jasulaitienė 
ir Liudas Zeikus apdovanojami 
ordinu Už Nuopelnus su rėmėjo 
kaspinu. Už nuolatinęę talką 
tuntui stovykliniai “žuvies me
daliai” įteikiami broliui R. Di- 
ėiui ir s. Romui Račiūnui. Medi
nių žuvyčių vėrinys įteikiamas 
g. valt. Kristinai Baumilaitei, lai
mėjusiai antrąją vietą Michigan 
valstijos vandens slidinėjimo 
varžybose. Menišką Smiltynės 
stovyklos nuotraukų albumą tė
vų vardu tuntui įteikia tėvūnas 
Miecevičius.

Vėliavas išnešus, vyksta j. 
skaučių kandidačių iš ūdryčių 
laivo pervedimas į Juodkrantės 
j. skaučių laivą. Dideliu tinklu 

apsuktas kandidates džiaugsmin
gai pasveikina JuodkrantŠB lai
vo sesės, džiaugdamoaios gausia 
naujų narių žūkle.

Jautriu žodžiu seses sveiki
na LS Tarybos vicepirm. v. 
s. F. Kurgonienė, linkėda-

* ma savo veikloje ugdyti mei
lę ir skautišką seseriškumą. 
Jos žodžių jaunosios sesės 
nuoširdžiai klausosi, nes 
viešnia tunto yra ypač ger- 
biama, kaip buvusi pirmoji 
jūrų skaučių tuntininkė Chi
cago je. Toliau sveikina Ra«- 
jono Vadas v. s. Pr. Nedas, 
linkėdamas sesėms iŠ aplin
kos išsiskirti savo gerais 

darbais ir kuklumu.
Sueigos linksmajai daliai — 

lauželiui vesti pakviečiama g. 
Violeta šcerbaitė. Sesės padai
nuoja keletą dainetlių,. pralinks
mina svečius savo “opera” ir 
įdomia eskimo kelione.

Bendram rate sugiedama'tra
dicinė “Ateina naktis”. Sueiga 
baigiasi. Tėvų komitetas vaiši
na sueigos dalyvius ir svečius 
mamyčių keptai pyragais, ka
va ir vaisių sultimis. Svečiai pa
sivaišinę pamažu skirstosi, o tė
vai ir vadovės tvarko salę ir 
džiaugiasi naujus veiklos metus 
pradėję su žymiai padidėjusiu 
tunto narių skaičiumi.

Jūrų skautėms, o ypač darbš
čioms jų vadovėms, per porą 
metų iš 12-kos narių laivo iš
auginusioms didžiausią lietuvių 
jūrų skaučių tuntą, dabar tu
rintį per 121) narių, linkime ir to
limesnėje veikloje “Gero vėjo!” 

žuvėdra



KUR SENŲJŲ LIETUVIŲ GYVENTA
III

Kaip Olevičius pėsčias į Ameriką ėjo 
(Užrašė Nadas Rastenis)

Skrantone pas gerus žmones 
teko aptikti įdomu vieno varg
dienio lietuvio kelionės į Ameri
ką pasipasakojimą, užrašytą ir 
suredaguotą žinomojo Baltimo- 
rės lietuvio poeto laureato Nado 
Rastenio. Kaip vienas charakte
ringiausių tokių kelionių seno
vėje pavaizdavimų pasipasakoji
mas, truputį sutrumpinus, že
miau perspausdinamas:

★
t Aš, Juozas Olevičius, gimiau 
1863 metais Oniškio kaime, Pas
valio parapijoj. Iš mažens tu
rėjau didelį norą mokytis, bet 
mano tėvas buvo paprastas kai
mietis, nesuprato mokslo ver
tės ir sakė, kad visi mokyti žmo
nės einą į peklą. Todėl mano tė
vas, gero vedydamas, kad nepa
tekčiau į peklą, neleido mane mo
kytis.

. Kiek paaugęs pradėjau pats 
mokytis kiek galėdamas. Bet 
matydamas kad pats namie ne
galėsiu mokslus išeiti, bandžiau 

rtam tikslui susitaupyti pinigų. 
Laimės ieškodamas buvau nu
vykęs Petrapilin ir Saratovan. 
Susitaupęs 100 rublių grįžau Lie
tuvon ir vėliau nuvykau Mintau
jon, kur pradėjau privatiškai 
mokytis. Rengiausi eiti į kuni
gus, nes tada Lietuvoje tas bu
vo madoje, o kas svarbiausia, 
tai kunigui nereikėjo tiek daug 
mokytis, kaip kitoms profesi
joms: išėjai keturias klases gim
nazijos, pasimokinai poterių ir 
jau kunigas!

Bet truputį pasimokinęs Min
taujoje, pamačiau, kad jau ma
no 100 rublių baigiasi. Pradėjo 
ėsti rūpesčiai! Buvau girdėjęs, 
kad Amerikoje “veltui” leidžia 
į kunigus. Bet pasiek dabar 
Ameriką, kai pas mane keliolika 
rublių liko.
; Dalykui išspręsti nuvykau 
Kaunan pas kunigą Damraus- 
ką, kuris pirmiau buvo Pasvaly, 
ir su kuriuo turėjau pažintį. Jis 
man nieko praktiško nepatarė, 
tik linkėjo pasisekimo, davė sa
vo rekomendaciją ir magary
čioms pridėjo tris rublius.
M Grįžęs, namo ir gerai viską ap
galvojęs, nutariau pasiekti Ame
riką. J " 'i: <
j Ką iik turėjau ir galėjau par
duoti, pardaviau ir surinkau 70 
rublių;.- < .
Į. Kovo mėnesį, 1887 metais, jau 
buvau pasirengęs . kelionėn. At- 
sisveikinęs su namiškiais ir gim
tiniu kaimu, pėsčias nuėjau 7 ru

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

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

1 Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

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

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

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS 1 LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai. parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašvmo būdas ir stilius nrilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

■ Juozas KapUInskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gvvenimą tremtiniu stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais, kaina 4 doL

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psL 54.00.

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

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

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

V. Maciūnas. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
dsI $1.00. Didžiojo klasiko mintvs ir rūpesčiai anie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau iu«e 
kingi. Pasiiuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl, *1-00.

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

„ čekį ar piniginę perlaidą.

siškas mylias, į Šiaulius, čia 
paėmiau “diližaną” ir nuvažia
vau iki Tauragės, o paskui ėjau 
pėsčias iki Vokietijos sienos. 
Priėjęs prie Vokietijos sienos, 
sustojau kaime ir teiravausi ar 
kas iš kaimiečių neina į Prū
sus. Man nurodė porą vaikinų, 
kurie dažnai vaikščioja į Prūsus, 
iš ten į Lietuvą nešti degtinės. 
Vienas jų pasakė, kad jis tą va
karą eis į Prūsus ir mane per
ves per rubežių. Jis mane apvil
ko savo drabužiais — padarė iš 
manęs degtinės “kontrabandi
ninką”: ant pečių uždėjo skar
dinę, kokiomis jie tada gaben
davo degtinę. Mat, degtinnešius 
rusų pasienio sargai lengvai pra
leisdavo. Einant Vokietijon ka
reiviams davus keliolika kapei
kų, o grįžtant atgal — degtinės, 
paprastai praleisdavo. Sienos 
sargai manydavo kad degtinės 
nešimas tai mažas prasižengi
mas. Pavakary tas vaikinas ir 
aš — apsivilkęs jo duotais rū
bais, o savus surišęs į ryšulį — 
su kardinėmis an pečių, pradėjo
me eiti rubeėiaus link. Tai buvo 
šeštadienio vakaras.

Priėję prie rusų kareivio da
vėm jam po 20 kapeikų ir jis 
mus praleido. Kiek paėjėję su
stojome karčiamoje. Aš persi
vilkau savais rūbais, atsisky
riau su tuo vaikinu ir išėjau Til
žės link. Ant rytojaus, sekma
dienį, nuėjau į Tilžę ir buvau 
lietuviškoje bažnyčioje. Po pa
maldų nuėjau pas kunigą, ir iš
simainiau rusiškus pinigus į vo
kiškus.

Sekančią dieną nuėjau į laiva
korčių agentūrą ir ten pama
čiau, kad aš turiu pinigų tik už 
laivakortę užsimokėti, o už ge
ležinkelį ir maistui pinigų visai 
nelieka.

Manau sau: jei taip, tai aš da
bar nusipirksiu lietuviškų kny
gų, parnešiu Lietuvon, knygas 
parduodamas užsidirbsiu pinigų 
ir tada vėl grįšiu Vokietijon ke
lionei į Ameriką.

Nuėjau pas tą patį kunigą, 
atsimainyti pinigus. Jam pasa
kiau apie sumanymą pirkti kny
gų ir eiti atgal. Jis man sakė, 
kad pats turi knygų ir man par
duos. Aš nuo jo prisipirkau Auš
ros Kalendorių, maldaknygių, 
abrozėlių, ir t. t., už 27 rublius. 
Jis man viską surišo į pundą, 
panašų į žydišką “kromą” ir aš 
išsileidžiau atgal Lietuvon, tai
kydamas eiti tuo pačiu keliu, ku
riuo atėjau. Maniau, kad atei-

VITALIS ŽUKAUSKAS,
Sekmadienį, šių metų spalio 31 d., 4:00 vai. p. p., 

savo talentingu žodžiu linksmins svečius Naujienų
bankete, VFW salėje, 7254 West 63rd Street.

siu į tą pačią karčiamą ir lauksiu 
to vaikino vėl ateinant, o jis ma
ne atgal perves per rubežių. 
Ėjau, ėjau. Sutemo — naktis 
Tos karčiamos dar neprieinu. Pa
siekiau kokius tai vartus, kurie 
buvo atviri. Aš ėjau ir nuėjau. 
Niekas manęs nekliudė ir ne
matė. Einu toliau, žiūriu, kad 
yra kiti vartai, margai dažyti. 
Man dingt į galvą, kad aš vo
kišką liniją jau perėjau ir pri
ėjau prie rusiškos. Nusigandau. 
Nežinojau ką daryt! Iš kelio iš
sisukau ir, nakčia, per krūmus 
palengva ėjau, taikydamas Lie
tuvos link.

Išėjau į lauką. Atstumoje į 
rytus pamačiau namus. Priėjau, 
pabaladojau į langą. Viduj žmo
gus atsiliepė ir klausė ko noriu. 
Aš vokiškai paklausiau, ar jau 
esu Lietuvoje ar dar Vokietijo
je? Jis man irgi vokiškai atsa
kė, kad tai jau Lietuva, kad jau 
perėjau per pirmą rusų sargy
bos eilę, bet per antrą dar tu
riu eiti.

Aš jo pasiprašiau įeiti į vidų. 
Jis mane įsileido. Pasakė, kad 
diena stovi tik viena rusų sar
gybos eilė, o naktį tai dvi. Jis 
man leido pernakvoti ir pasakė, 
kad ant rytojaus, kai antroji ka
reivių eilė savo liniją apleis, aš 
liuosai galėsiu eiti.

Kai išaušo jis man pasakė, kad. 
jau galiu eiti, nes antroji sargų 
eilė sugrįžo kardonan. Aš jam 
užmokėjau vieną markę už nak
vynę, knygas užsidėjau ant pe
čių ir pradėjau eiti. Eidamas iš
girdau, kad kas tai šaukia, žiū
riu — rusų kareivis. Mat, jo už
migta ir pavėluota grįžti kardo
nan. Jis prie manęs ėjo su re
volveriu rankoje. Aš, beveik 
mirdamas iš baimėg, palengva 
paslėpiau 15 rublių už rankovės 
užlanksčio.

Jis mane paklausė, ką aš nešu. 
Aš atsakiau, kad knygas. Kad 
užkeiks jis mane! Mat, jis ma
nė, kad aš nešu degtinę, tai jis 
iš manęs jos gaus. Bet knygos 
— kągi maskolius darys su lie
tuviškomis knygomis!

Pradėjau jo prašyti, kad mane 
paleistų ir siūliau 3 rublius. Bet 
jis sakė, kad bijo, nes buvau kar- 
dono aikštėje ir kiti galėjo ma
tyti. Tai nepaleido ir nuvedė 
kardonan.

Palaikė mane iki pietų ir išve
žė Tauragėn, į muitinę, kur pa
ėmė mano visas knygas, viską 
peržiūrėjo, pasvėrė ir pasilaikė. 
Vėliau inspektorius peržiūrėjo 
mano rusišką pasportą, doku
mentus ir knygas ir pasakė, jei 
aš turiu 25 rublius sumokėti bau
dą, tai mane paleis. Aš neturė
jau ir atsakiau kad neturiu. Tuo
met inspektorius pašaukė karei
vį ir mane, su visais dokumentais 
ir našuliu, liepė vesti pas miravą 
(taikos) teisėją.

Teisėjas viską gan atidžiai 
peržiūrėjo ir į mane ilgai pažiū-i nešimą.
rėjęs paklausė, kaip aš perėjau' “Jei taip”, važiuojantis atsa-

sieną, kad manęs nepagavo. At
sakiau, kad nešiau knygas, pakly
dau ir nežiniomis perėjau sieną. 
Jis man tarė: “Koks tu kvailys! 
Kodėl nepasiėmei kas tave per
vestų?” Paaiškinau, kad taip ir 
norėjau padaryti.,bet nepavyko.

Tada jis paėmė kunigo Dam
brausko liūdymą ir pasisakė ji 
gerai pažįstąs; kai kun. Dam
brauskas buvęs Pasvalyje, tai 
jis, teisėjas, tada buvęs Pasva
lio policijos sekretoriumi. Jis 
gailėjosi, kad aš neturiu 25 rub
lių ir pasakė; “Žinai ką, aš tau 
galiu duoti tris paras arešto, pa
laikyti per tris dienas ir paleis
ti. Bet ant tavo dokumentų aš 
turiu uždėti arešto žymę. Aš tau 
tokios žymės nenoriu dėti, ži
nai ką: aš tave pasiųsiu atgal 
pas inspektorių ir jei jis tau su
mažins bausmę, tai aš tave vi
sai paleisiu”.

Aš buvau vėl atvestas į muiti
nę, bet čia to inspektoriaus jau 
nebuvo, o buvo kiti du. Vienas 
jų paėmė mano popierius ir tei
sėjo raštą ir tarė: “Matai, jis no
ri jį paleisti!” Man bausmę pa
didino iki 1100 rublių ir vėl pa
siuntė pas taikos teisėją.

Taikos teisėjas turėjo juris
dikciją tik iki 1000 rublių bau
dos. Aukščiau 1000 rublių by
los ėjo apskrities teisman. Tada 
pasakė kad mane tarabanys at
gal Panevėžin, į apskrities teis
mą.

Po to mane nuvedė į kalėjimą. 
Mano popierius paėmė, o mane 
įmetė į nemažą kalinių pilną sky
rių. Kai šoks jie prie manęs! 
Maniau kad jie mane suės. šo
kau atgal ir mečiausi į kampą. 
Sargas manęs pasigailėjo ir nu
vedė į ligonių skyrių.

Sekančią dieną nuvedė mane į 
valsčiaus raštinę ir išlaikė dvi 
paras. Čia buvo visi broliai-že- 
maičiai. Jie gailėjosi manęs ir 
davė man valgyti. Trečios die
nos rytą davė valgyti. Neužilgo 
pamačiau, kad prie manęs atei
na su retežiais. “O kam tie rei
kalingi ?” Paklausiau. “Nugi 
taip reikia”, man atsakė ir už
dėjo retežius ant mano rankų!

Mano našulys su knygomis li
ko muitinėje. “Sargas palydovas 
paėmė mano dokumentus ir ma
ne išsivedė. Tai buvo 1887 kovo 
18 dieną.

Sniegas jau tirpo, bet jo dar 
buvo nemažai. Mano sargas pa
lydovas buvo apysenis žmogus. 
Einam keliu. Einam ir einam. 
Po kiek laiko mus pasivijo va
žiuojantis vyras. Mano sargas 
prašė jį, kad mus pavėžėtų. Va
žiuojantis atsakė, jei bus užmo
kėta, tai pavėžės. Sargas sakė, 
kad jis pinigų neturi. “Tai gal 
areštuotasis turi pinigų ? Lai jis 
užmoka”, važiuojantis pareiškė. 
Vedėjas atsakė, kad ir aš neturiu 
ir kad aš nieko blogo nepadariau, 
tik buvau areštuotas už knygų

KAZ. STRĖVA PAMIRŠO VIENUOLIKTĄ 
DIEVO ĮSTATYMĄ

LAISVOJI TRIBŪNA
Skaitydamas Kaz. Strėvos 

straipsnį “Naujienuose” (“Jė
zuitas ginasi nuo vienuolyno 
varžtų”, spalio 16 ir 18 d.) , 
vis galvojau, kad autorius ap
mėto kun. Trimaką supuvusiais 

kė, “tai sėskite”. Ir mes sulipo
me važiuoti.

Važiuojam ir važiuojam. Įva
žiavome į didelę Tauragės girią. 
Per ją mums reikėjo važiuoti 
apie tris rusiškas mylias. Beva
žiuojant aš sau galvojau, kaip 
čia man pabėgt?

Pradėjau skųstis, kad šalta. 
Pasiprašiau savo palydovą, ’ar 
aš negalėčiau išlipęs paėjėti kad 
sušilčiau. Man buvo leista. Iš
lipau, gerokai paėjėjau, vėl įli
pau. Toliau pavažiavus, vėl iš
lipęs paėjėjau ir vėl grįžau va
žiuoti. Ir taip sau stūmėmės.

Jau buvo arti vakaro. Kelias 
buvo tiesus kaip šaut! Tolumo
je matėsi returnos, girios kraš
tas. Maniau sau, jei dabar ne
pabėgsiu, tai ir niekuomet! Išli
pau, pradėjau bėgti, o jie pasili
ko bevažiuoją. Užbėgau ant kal
no; jie liko pakalnėje. Jau bu
vau ant kito kalno, kol jie pa
siekė paskutiniojo viršų. Aš tik 
pabėgėjęs — dui į girią!

Bėgu per girią. Girdžiu šau
kiant. Neklausydamas bėgu ir 
bėgu. Rodos giria buvo lygi, 
bet žiūriu: pakalnė, upė ir už 
upės vėl kalnas. Pakalnėn nu
siritau. Per upę perbridau, bet 
pilnus batus vandens prisėmiau! 
Vargais negalais, visomis ketu
riomis, kalnan užrėpliojau. Vėl 
bėgu, bet vandens pilnais batai 
negali pabėgti. Uždėjau koją 
ant kelmo ir traukiau batą nuo 
kojos. Maniau bus lengviau bėg
ti. Kai patraukiau, nusiplėšė vi
sas padas! Ant blauzdos liko au
las, o ant kojos autas. Aš žvilgt 
atgal — nagi ir mano palydovas 
beatrapaliojąs. Toliau bebėgda
mas radau akmenų krūvą. Pa
ėmiau akmenį į rankas ir pra
dėjau mušti spynelę, kad pa- 
liuosavus rankas. Tik galą spy* 
neles numušiau — atsigrįžtų, o 
tas mano vedėjas jau netoli... 
Aš vėl bėgti.

(Bus daugiau)

Raginkite savo apylinkę 
augti ~ taupykite!

D

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. 1

PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF S5/W0, OR MORE, 
2. YEAR MATURITY

UNIVERSZ
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki 520,000.

---------- -
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pamidorais ir kad tas supuvimas 
išeina ne iš ko kito, kaip iš pa
ties Kaz. Strėvos idėjų.

Pirmiausia, apie pirmą kun. 
Trimako straipsnį. Visa visuo
menė priėmė tą straipsnį apie 
Kazimierines kapines labai šil
tai. O dabar kažkoks Kaz. Strė- 
va išeina ir sako, kad tokio 
straipsnio iš viso nereikėjo jam 
rašyti. Jei vienuolyno viršinin- 

|kai neleido, tai nerašyk. Mat, 
I vienuolyne turi būti drausmė 
ir tvarka.

Pats Kaz. Strėva sakosi prik
lausąs katalikų organizacijai. 
Dabar visi matom, kodėl šito
kios organizacijos snaudė, kai 
buvo būtinas reikalas joms, kaip 
katalikų organizacijoms, pa
čioms imtis iniciatyvos ‘burti 
žmones prieš bažnytinės vado
vybės nesiskaitymą su teisėtais 
žmonių norais dėl šv. Kazimie
ro kapinių Čikagoj. Bet kokie 
yra nariai, tokia yra ir organi
zacija. Organizacija snaudžia ir 
palaiko “tvarką ir drausmę”, 
kai turi tokius narius kaip Kaz. 
Strėva, kuris net ir kunigui lie
pia tylėti ir neužstoti viešai 
žmonių, jei vienuolyno virši
ninkas jam taip sako.

Pamidorai yra supuvę pas 
Kaz. Strėvą, nes jis mano, kad 
kun. Trimakas neturėjo ano 
straipsnio apie Kazimierines 
kapines rašyti, nes vienuolyno 
viršininkas to nepageidavo. Jis 
prirašė puslapius apie kunigo 
idealą, bet pats, vienuoliui liep
damas užlaikyti “drausmę ir 
tvarką”, iš jo praktiškai tenori 
padaryti “kunigėliu”, ant kurio, i 
kaip ant palinkusios liepos, vi-Į 
sos ožkos laipioja.

Be to, Kaz. Strėva prirašė dau
gybę apie “hipišką dvasią”, ku
ri, anot jo, apima ir kunigus.

Prie tos “hipiškos dvasios” jis 
priskaito ir tai, kad kunigai kri
tikuoja (o pats nepastebi, kad 
vien tik tuo užsiimu), kad kuni
gai demonstruoja ir t. t.

Tai vėl Kaz. Strėvos supuvęs 
pamidoras. Nejaugi jau kunigai 
turi būti tokie akli ir nebyliai, 
kad, matydami, jog yra kas ne
tvarkoj, neturėtų pasisakyti 
viešai. Pagaliau, ar nėra kar
tais lokių reikalų, kaip pvz. 
Simo Kudirkos tragiškas įvy
kis. dėl kurių ir kunigai negalė
tų demonstruoti?

Pagaliau Kaz. Strėva “hipiš
ką dvasią” priskaito tiems kuni
gams, kurie siekia celibato pa
naikinimo. Bet juk yra daug 
pasauliečių katalikų, daug kuni
gų ir net vyskupų, kurie prita
ria, kad būtų kunigams leista 
tuo klausimu patiems apsisp
ręsti. Kokčiausias Kaz. Strėvos 
pasakymas buvo tai, kad jis pa
rašė, jog Sabataitis išmainė al
torių į lovą. Moterystės sakra
mentą Sabataitis priėmė prie 
altoriaus. Taigi, altorius liko, 
tik kitoj formoj. O moterystės 
sakramentą laikyti tik lova, pa
rodo ne tik krikščioniškos, bet 
ir žmogiškos moters - vyro 
draugystės nuvertinimą. Tai vėl 
kitas Kaz. Strėvos supuvęs pa
midoras.

Perskaitęs antra kun. Trima
ko straipsnį “Dirvoj” ir “Nau
jienose”, mačiau, kad jis norė
jo įnešti šviežesnės dvasios, kad 
visuomenė be reikalo “nesis- 
kandalizuotų”, neatstumtų, bet 
bendrautų su tais, kurie kunigai 
būdami, su leidimu veda ar išei
na iš vienuolyno. Toms jo min
tims pritarė daug kas, kurie gal
voja, kad Bažnyčia greit pakeis 
celibato įstatymą.

Mano minčių išvada yra to
kia, kad Kaz. Strėva be reikalo 
jaudinosi. Be to, jis visai pamir
šo vienuolikta Dievo istatvina: 
Nemėtyk savo supuvusių pami- 
dorų ant kito. Jei jis tą Dievo 
įstatymą būtų prisiminęs, tai, 
kaip geras drausmės ir tvarkos 
palaikytojas, ano straipsnio iš 
viso nebūtų rašęs.

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais Įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšti $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1733 So. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

UN ĮVEST taupymo 
SĄSKAITOMS

—
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Ieško pritarėjų Vakaruose
Sovietų imperijos valdovai, iki šio meto sėkmingai 

ne tik išlaikę karo metu pagrobtas teritorijas, bet poka
riniu laikotarpiu jas dar padidinę, pradėjo gerai supla
nuotų laisvojo pasaulio jėgų skaldymą ir savo įtakos 
plėtimą.

Sovietų Sąjungos premjeras Aleksei Kosyginas, pa
traukęs indėnų pypkę ir paleidęs “taikos” dūmus, išskri
do į Kubą, kur jis kalbės visai kitu tonu. Iki šio meto dar

(Tęsinys)

NEŽINOMOJO KAREIVIO 
KAPAS

1931 m. Muziejaus sodelyje 
Įrengtas Nežinomojo Kareivio 
kapas. Buvo surinkti iš kau
tynių laukų žuvusių kareivių 
kaulai ir geležiniame karste 
palaidoti prie paminklo žuvu
sioms dėl Lietuvos laisvės. 
Tų metų lapkričio 23 d. Neži
nomojo Kareivio palaikų pa
šventinimo ir laidojimo apei
gas atliko arkivyskupai Kare
vičius ir Skvireckas. Respub
likos Prezidento aktu Nežino
masis Kareivis apdovanotas 
Vyčio Kryžiaus trečio laipsnio 
ordinu. Tą dieną Vytauto D. 
Muziejaus bokšte pirmą kartą 
buvo iškelta Lietuvos valsty
binė vėliava. Anksčiau ji ka
bojo Karo Muziejaus bokšte ir 
ten paskutini kartą buvo nuleis 
ta lapkričio 8 d. Lietuvos Ne
žinomojo Kareivio kapą Ame
rikos Įgalioto ministro Lietu
vai O. J. C. Noremo žmona ap
sodino nuo Vašingtono kapo

atvežtomis vijoklinėmis rožė
mis. į

1937 m. rugsėjo 8 d. buvo pa
šventinti 36 kovų varpai, kurie 
buvo pavadinti kovų vietovių, 
žuvusių kovotojų ir kariuome
nės pulkų vardais. Nuo to lai
ko Įvairiomis valandomis skani 
bėdavo varpų muzika.

MUZIEJUS PIRMOSIOS 
BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS

METU
1940 m. birželio 15 d. komu

nistinė Rusija okupavusi Lie
tuvą, tuoj pradėjo naikinti ir 
mūsų tautos šventovę. Buvo 
nusistatę visiškai uždaryti mu
ziejų, bet nesuspėjo. Pradžioj 
gal dar kiek gėdinosi, o pas
kiau po metų laiko jau turėjo 
skubiai bėgti iš Lietuvos. Pir
miausia iš visų pareigų atleido 
gen. V. Nagevičių. Panaįkino 
visas apeigas, nutildė varpų 
muziką ir iš sodelio pradėjo 
šalinti kai kuriuos paminklus. 
Įruošė raudonosios armijos 
skyrių, patupdė Lenino, Sta
lino ir kitų komunistų vadų iš-

nepaskelbta, ką jis aptarė su premjeru Trudeau ir ko
kiais klausimais susitarė, bet kiekvienam aišku, kad jis 
sustiprino JAV priešišką nuotaiką. Jis nekreipė jokio 
dėmesio į Gezos Matrajaus simbolinį protestą ir dėl to 
reikalo visai nesijaudino. Kosyginui labai patiko Kana
dos vyriausybės imtos apsaugos priemonės ir pasiryži
mas ieškoti susitarimo prekybos ir kitais tarptautiniais 
klausimais.

Leonidas Brežnevas, - tikrasis sovietų imperijos val
dovas, panašią misiją atlieka Prancūzijoje. Paryžiuje 
jis buvo iškilmingiau sutiktas negu Rusijos caras, o ap
saugos priemonės buvo stipresnės, negu Brežnevas turi 
pačioje Maskvoje. Prancūzų vyriausybė sutraukė į Pary
žių tūkstančius policininkų, špaleriais nustatė visas Brež
nevo pravažiuojamas gatves ir davė jam buvusios impe- 
ratorienės lovą.

Brežnevas nesitenkina iki šio meto veikiančiais su
sitarimais. Jis nori, kad dabartinė Prancūzijos vyriau
sybė pasirašytų draugingumo sutartį su Sovietų Sąjun
ga. Brežnevas prancūzams nepriminė, kad tokias ne
puolimo ir draugingumo sutartis buvo pasirašiusi Lie
tuva ir kitos Baltijos valstybės; kad panašias sutartis 
sovietų valdžia pasirašo su kiekviena valstybe, kurioje 
Maskvos agentai planuoja sustiprinti savo veiklą.

Prancūzijos vyriausybė labai iškilmingai priėmė ko
munistų partijos pirmąjį sekretorių, bet atrodo, kad pre
zidentas Pompidou tuo .tarpu dar nesirengia rašytis 
sovietinio draugingumo sutarties.

Brežnevas įtikinėja prancūzus, kad Europai reika
lingas saugumas. Jeigu Europai negres karo pavojus, 
sako, tai eis prekyba ir klestės pramonė. Jeigu Europai 
nebus garantuotas saugumas, tai Europai ramumo nebus.

Kas Europos saugumui sudaro pavojų? Ar Europai 
yra pavojinga Amerika? Ar Europai pavojų sudaro Di
džioji Britanija? Ar Europai yra pavojingos mažos vals

tybės? Niekas tuo netiki. Sovietų Sąjunga yra vieninte
lė, kuri sudaro pavojų Europai. Sovietų Sąjunga visą 
laiką bijojo vieningos Europos. Sovietų Sąjungos verži
masis į Vakarus sudaro didžiausią pavojų Europos sau
gumui. Sovietų Sąjunga suskaldė Vokietiją, pavergė 
Lenkiją, okupavo Lietuvą, Latviją ir Estiją, pavergė 
Vengriją, Bulgariją ir kitas valstybes. Čekoslovakija 
bandė šiek tiek atsipalaiduoti iš sovietų nagų, bet Brež
nevas neleido.. Jis pasiuntė sovietų tankus ir palaužė 
čekų laisvės siekimą.

Sovietų Sąjungai svarbu ne tik apardyti, bet visai 
išardyti bet kokią laisvojo pasaulio apsaugą. Imperijos 
valdovai stengiasi savo orbiton įtraukti kiekvieną bu
vusį JAV draugą. Vakarų žemyne rusai jau įsistiprino 
Kuboje ir kelia koją pietų Amerikon. Jeigu rusams pa
vyks susitarti su Kanada, o Trudeau įsileis didesnį Mask
vos agentų skaičių, tai propagandai atsidarys nauji ho
rizontai. ..

Prancūzijoje savo laiku su rusais pradėjo flirtuoti 
gen. Charles de Gaulle. Tuo flirtu pasinaudojo tiktai ru
sai, nes gen. de Gaulle apardė laisvojo pasaulio apsaugos 
planus ir amerikiečiams padarė didelių nuostolių. Pom
pidou tikisi sustiprinti prekybą ir atgaivinti pramonę. 
Tuo tarpu rusai, turėdami stiprią komunistų partiją pa
čioje Prancūzijoje, tikisi rasti dar daugiau pritarėjų 
Vakaruose ir, ko gero, atsikratyti pačiu Pompidou.

Jeigu Maskvai iš tikrųjų rūpėtų Europos saugumas, 
tai ji būtų seniai pasirašiusi taikos sutartį, atšaukusi 
savo karo jėgas iš Europos ir leidusi Europos tautoms 
tvarkyti savo reikalus. Maskvai rūpi visos Europos pa
vergimas. Šiam savo darbui ji ieško pritarėjų ne tik Eu
ropoje, bet ir kitur. Liūdna, kad sovietų imperijos tiks
lų nesupranta raudonų kilimų tiesėjai Kosyginui ir; 
Brežnevui

C kas lietuviui buvo 
miela ir brangu, tai viską pa-' 
šaNno.

LIAUDIES VYRIAUSYBĖ 
APLANKĖ MUZIEJAUS

SODELĮ j

Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo įsigyvenusi graži tradici
ja, kad susidariusi nauja vy
riausybė ateidavo Į muziejaus 
sodelį pagerbti žuvusius. Tai 
ir komunistų sudaryta vadina
ma Liaudies vyriausybė ilgai 
ginčijosi dėl šios tradicijos pa
laikymo. Pagaliau buvo susi
tarta vykti j muziejaus sodelį. 
Birželio 26 d. pavakary Liau
dies vyriausybės nariai atvy
ko pagerbti Nežinomojo Karei
vio kapą. Bet viskas buvo at
likta labai skubotai, neįprastu 
laikų, be didesnio įspūdžio ir 
parado. Iš šalies žiūrint, at
rodė, kad tai pusbernių gauja 
žygiuoja į naktines vakaruš
kas. Dauguma narių be kakla
raiščių, švarkus užsimetę ant 
rankų, su atsegiotomis apy
kaklėmis ir atraitytomis marš
kinių rankovėmis. Ministerio 
pirm. pav. ir Užsienio reikalų 
ministras prof. V. Krėvė — 
Mickevičius tarė sekantį žodį: 

“Pirmieji mūsų žingsniai yra 
pagerbti Nežinomojo kareivio 
kapą, kuris visai Lietuvai yra 
simbolis nepriklausomos Lie
tuvos. Prie šio kapo, kuris 
kaip ir liudija mums visas tas 
kovas už Lietuvos liaudies ge
rovę, mes duodame pažadą, 
kad rūpinsimės įvykdyti visa 
tai, už ką šis kareivis žuvo ir 
paaukojo savo gyvybę: liau
dies gerovė, visos Lietuvos ge
rovė ir visos Lietuvos gyvento
jų gerovė. Tai yra mūsų dar
bo simbolis, ir už tuos idea
lus, už kuriuos žuvo pirmieji 
kovotojai už Lietuvą, laimin
gą, nepriklausomą, mes kovo 
sime ir jos naudai dirbsime”. 
(“Britanijos Lietuvis”, 1950 
m. Nr. 24.).

Vyriausybės vardu vainiką 
padėjo prof. V. Krėvė — Mic
kevičius ir div. gen. V. Vitkaus 
kas. Muziejaus svečių knygo
je pasirašė prof. V. Krėvė —- 
Mickevičius, gen. V. Vitkaus
kas, E. Galvanauskas, A. Venc
lova, dr. Z. Koganas, P. Pakark - 
lis ir M. Mickis. Visa pagerbi
mo ceremonija užtruko tik 
'apie 5 minutes ir visi skubiai 
išsiskirstė. Naujieji laikraščių 
redaktoriai šį faktą atžymėjo 
vos keliomis eilutėmis, nes 
komunistai tokio pagerbimo 
nenorėjo ir labai priešinosi. Pa 
gerbimo mintį palaikė tik prof. 

IV. Krėvė — Mickevičius, inž. 
E. Galvanauskas ir gen. V. Vit
kauskas. Tai buvo pirmutinis 
ir paskutinis komunistinės vy

riausybės lyg 'tai pasižadėji
mas ginti Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę. Bet tikrovėje 
tai buvo tik komunistų suvai
dinta komedija. Nežinomojo 
Kareivio kapą daugiau niekad 
komunistinė vyriausybė nelan
kė ir jį pamiršo. O komjau
nuoliai ir žydų jaunimas kapą 
atsimindavo tik tuomet, kai 
norėdavo jį išniekinti.

OKUPANTŲ REFORMOS
Vokiečiai, okupavę Lietuvą, 

irgi pradėjo savotiškai refor
muoti mūsų šventovę. Įsakė 
išimti visus eksponatus vaiz
duojančius lietuvių kovas su 
kryžiuočiais, vokiečiais ir L t. 
Pareikalavo, kad būtų vokie
čių kariuomenės skyrius, pa
vaizduota nacių partijos veikla 
ir pastatyta Hitlerio iškamša. 
Vokiečių civilnė valdžia irgi 
kelis kartus svarstė muziejaus 
panaikinimo klausimą. . Vė
liau, kai vokiečiams prireikė 
spalvoto metalo, tai iš muzie
jaus pagrobė keletą vertingų 
eksponatų. Bendrai paėmus 
galima pasakyti, kad abiejų 
okupantų buvo vienodi tiks
lai, būtent, sunaikinti mūsii 
tautos šventovę.
.1944 m. sugrįžę komunistai 

pavertė mūsų tautos šventovę 
bolševikų propagandos centru. 
Dabar, buv. Vytauto Didžiojo 
Karo Muziejus yra pavadintas 
Istorijos Muziejumi. Kiek dar 
jame yra išlikę lietuviškumo, 
nemačius sunku pasakyti. Bet 
gerai žinoma, kad jis yra ap
krautas bolševikiniais ekspo
natais. Neskaitant visokių bol 
šėrikų mitingu, muziejaus 
patalpose net yra skaitomos 
ateistinės propagandos pas
kaitos.ir ta tema ruošiamos kil
nojamosios parodos. Sodelyje 
nugriauti paminklai ir panai
kintas Nežinomojo Kareivio 

■kapas. Ten stovi ne tik komu
nistų veikėjams paminklai, bet 
yra laidojami tautos išdavi

kai. Tai parodo, kad žiauru
sis rusiškasis okupantas sten
giasi lietuvių tautą ir morališ
kai palaužti. Bet atsimink, 
žiaurusis okupante, kad amži
no nėra nieko. Silpnas kelia
si, tvirtas griūna. Grius ir bol 
ševikinių kraugerių sukurta 
diktatūra. Kelsis Lietuva ir 
tau-, rusiškasis okupante, teks 
gal net greičiau išbėgti iš Lie
tuvos, negu tu bėgai <1941 m. 
birželio mėnesį. Tada mes vėl 
laisvai galėsime susirinkti Ka
ro Muziejaus sodelyje ir pa
gerbti žuvusius mūsų tautos 
laisvės kovotojus.

Pabaiga

SKAITYK PATS IR PARAGINU

KITUS SKAITYTI 

NAUJIENA?

Momtas figūras sudaro tūkstančiai pa
dangų rėmu, kurie, aptraukti guma, 
tampa sunkvežimiu padangomis. Tech
nikui nuo tg visu ratg tikrinimo gali 
apsisukti galva. Rėmai sukrauti Ak’ 

ron, Ohio Goodyear įmonėje.

’ M. GELžINIS

Klaipėda Ordino Valdžioje 
(1252 -1525 m.)

43
1254 rugpiūčio 23 d — popiežius Ino

centas IV ragina tikinčiuosius vykti į kovą 
prieš lietuvius ties Klaipėda. — Voigt, Co
dex Dipl. Prussicus I, nr. XCVIII. — Pa- 
karklis, Kryžiuočių Valstybės Santrvarkos 
Bruožai, p. 217. Ten ir lietuviškas popie
žiaus atsišaukimo teksto vertimas.

1255 — Norėdamas sambiams atlyginti 
už Klaipėdos pilies apgulimą, Livonijos 
magistras Anno von Sangershusen puolė iš 
Klaipėdos per Užmarį Sambiją. Žygio pra
džioje Sambijos teriojimas vyko sėkmin
gai, bet vėliau baigėsi riteriams katastro- 
fingu pralaimėjimu. — Chronicon Livo- 
niae: “Anno 1255 fuit in Livaniae magis
ter Anno. Hie fecit magnam expeditionem 
ad terram Zambitarum. Item construxit 
Mutinam in Danga positum”. — Sembritz- 
ki, Stadt Memel, p. 26 ir 27.

1255 — Kaip iš viršuje padėtų žodžių 
matome, kardininkai norėjo steigti van
dens malūną prie Danės, arti Mutinės. — 
LUB I, nr. 290. — Sembritzki, Stadt Memel, 
p. £6 ir 27.

1256 — balandžio 25 d. — Kuršo vysku
pas leido Ordinui malūną prie Danės sta
tyti. Bielenstein, Die Grenzen... p. 432. — 
Sembritzki, Stadt Memel, p. 27.

1256 m. gale — ar 1257 m. pačioje pra

džioje, Burkhardt von Hornhusen, iki tol 
buvęs Karaliaučiaus komtūru, skiriamas 
Livonijos krašto magistru. — Sembritzki, 
Stadt Memel, p. 27.

1257 — B. v. Hornhusen suteikė Klaipė
dai Lūbecko miesto teises. — Ordensfoli- 
ant nr. 270: Alte papstliche Privilege, p. 
202, 208, — Sembritzki, Stadt Memel p. 27.

1257 m. vasarą — Mūšis ties Klaipėda. 
Žemaičiai puolė. Ordino pusėje kovojo 
pats iš Rygos kaip tik atvykęs magistras v. 
Hornhusen, Klaipėdos komtūras von Ha
ren, 40 riterių ir 500 parinktų kuršių. Ma
gistras ir komtūras sužeidžiami. 12 riterių 
buvo užmušti. Likusieji riteriai ir kuršiai 
subėgo i pili ir ją laimingai gynė nuo že
maičių. — LReim, eil. 4461 — 4526.

1257 m. rudenį — Mindaugas dovano
jęs Ordinui visus Žemaičius. LUB I, 294.

1257 m. — žemaičiai sudarė su Ordinu 
dviejų metų ginklų paliaubas. LReim, eil. 
4614 — 4620.

1258 m. — Kuršo vyskupas patvirtino 
Klaipėdos miesto teises. — LUB I, 317. 
Sembritzki, Stadt Memel, patvirtinimo 
vokiški (plattdeutsch) žodžiai, p. 28.

1258 m. liepos 27 d. — Kuršo vyskupas 
ir Livonijos magistras Burkhard von Horn
husen patvarkė, kad Klaipėdos Šv. Nika- 
lojaus bažnyčia būtų vyskupijos bažnyčia, 
kuriai priklauso arba priklausys visų apy- 
linkinių sričių gyventojai, nežiūrint, ko
kios kalbos jie yra ar bus. — LUB I, 329, 
.330. — Salys, Die žemaiti.schen Mundar- 
ten.pusl. 21.

1259 m. rugpjūčio 7 d. — Mindaugas už

rašęs Ordinui Sūduvą ir Skalvą. — LUB I, 
342.

1259 m. — Ordinas sulaužė ginkltj pa
liaubas su žemaičiais, nes, sutarčiai dar 
nesibaigus, kryžiuočiai ir kardininkai 
bendrai pradėjo Karšuvoje Jurbarko pilies 
statybą. — LReim. 5511 — 5537. — Ivins
kis, Liet. Enciklopedija X, 117 — 120.

1259 m. — ginklų paliauboms vos pasi
baigus, žemaičiai skaudžiai sumušė Ordi
no kariuomenę prie Skuodo. — LReim, 
4829 — 4859.

1260 m. liepos 13 d. — žemaičiai sumu
šė Ordiną prie Durbės ežero. LReim 5601 
— 5635, 5735 — 5812, 5912 — 5985. — SRP 
I, 95 — 98.

1260 m. — žemaičių laimėjimo pasek
mėje, Prūsuose prasidėjo taip vadinama
sis Didysis sukilimas, kuris truko nuo 1260 
iki 1274.

1260 m. — žemaičių laimėjimo pasek
mėje, kuršiai sukilo prieš kardininkus. 
Sukilimas truko iki 1267 m.

1260 m. — Po Durbės pralaimėjimo Or
dinas apleido Jurbarko pilį. Jos įgula pa
sitraukė i Klaipėdą. — Zurkalovski, Studien 
zur Geschichte der Stadt Memel... p. 9.

1263 m. — Kretingos žemaičiai sumušė 
Klaipėdos riterius. Ta proga Klaipėdos 
komtūras pateko i žeiuaičių belaisvę ir bu
vo gyvas kepamas. Nakties metu riteriai 
sugrįžo, Įsiveržė Į Kretingos pilį, užmušė 
Įgulą ir pilį sudegino. LReim., 6963 — 7058.

1263 m. — Ordinas paėmė Impilties pi
lį. Pilies Įgula pasitraukė i Žemaičius ir 

nuo tada dažnai dalyvavo Klaipėdos puo
limuose. — LReim. 7059 — 7090.

1263 m. — Ordinas paėmė Grėžių pilį. 
LReim. 7209 — 7296.

1252 — 1263 — žemaičiai dažnai puolė 
Klaipėdos pilį. Klaipėdos pilis kėlė žemai
čiams “didelį skausmą”, žemaičiai žadė
jo “tą varnų lizdą į gabalėlius sudraskyti”, 
jos įgulai “plunksnas nupešioti”, žemai
čiai puolė Klaipėdą taip dažnai, kad puo
limams surašyti “reikėtų veršio odos pa
ieškoti”. — LReim., 3723 — 3908, 7070 — 
7079.

1288 m. — Nors kraštai dar nebuvo už
kariauti, Livonijos ir Prūsijos magistrai 
jau iš anksto pasidalino keliais lietuviš
kais kraštais, buvusiais dešinėje Nemuno 
žemupio pusėje. — LUB I, 527. — Zurka- 
iowski, Studien... p. 15.

1289 vasario 7 d. — Romoje parašytas 
dokumentas patvirtina viršuje parodytą 
Prūsų ir Livonijos magistrų susitarimą. — 
LUB I, 527. — Zurkalowski, Studien..» p. 
18.

1290 vasario 1 d. — Klaipėdoje paskelb
tas dokumentas parodo, kad, 38 metams 
praėjus, galų gale Klaipėdoje buvo suda
ryta Kuršo vyskupijos kapitula. — LUB I, 
530, 531, 539. — Zurkalowski, Studien... 
p. 14.

1290 gegužės 9 d. — Ryga. Kuršo vys
kupas Edmundas davė ' Ordinui malūną 
Klaipėdoje, o kardininkai perleido už jį 
vyskupui 8 ūbus žemės, esančias Impilties 
pilies rajone. — LUB I, 533. — Sembritzki,

Stadt Memel, p. 31. — Liet. Enciklopedija 
IX, p. 46.

1290 m. — baigiasi Eiliuotoji Livonijos
Kronika, davusi daug medžiagos Klaipė
dos istorijai. *

1291 m. — tebeminimos Klaipėdos mies 
to plačių žemių sienos. — LUB I, 540 Man
si Civitatis.
1291 sausio 6 d. — Klaipėda. Kuršo vysku
pas padalino ir paskirstė savų žemių 
Pietų Kurše (Klaipėdos srityje) kapitulos 
nariams. — LUB I, 540 Mansi Civitatis. — 
Sembritzki, Stadt Memel, p. 30, 31.

1291 m. — Kuršo vyskupas Edmundas 
patvarkė, kad Klaipėdos šv. Jono bažny
čios parapijos mirusieji būtų laidojami 
Šv. Marijos, t. y., pilies bažnyčios kapinėse.
— LUB I, 539.

1292 — Klaipėdos bepradedąs statytis 
miestas nebuvo nei tvoros aptvertas, nei 
įtvirtinimij saugojamas. — LUB III, 1318.
— Zurkalowski, Studien... p. 23.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
"NAUJIENAS”

Jos visad rašo
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Telefu PRoapect 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

li|O1729 metais tūkstančiai airi^ * 
jus keliautojus, nesančius savo 
išsikraustymą. Ant upės krante

į laivus ir vežančius šeimas į krašto vidy. Gubernatoriaus sargai prižiūri 
ko savo namus ir ūkius. Jiems nepatiko tuometinio gubernatoriaus išlei

sti patvarkymai.

L. w « Va'IU • vo 310 kilogra
mų, yra pusdevinto metro ilgu
mo ir 5.5 metrų nuo vieno spar
no galo iki kito. Su 200 kilo
gramų kroviniu SP-PHN skren
da iki 180 kilometrų per valau-

šio mini-lėktuvo pastatymas 
Į kaštavęs apie 100,000 zlotų.

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talei 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 ■ 
antrad., penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

vaL,

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EiSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta.
Ofiso tek Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.: GArden 3-7278

Ofiso tek 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

• T vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 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 

VML: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai 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 71st SL 
Tai.: 925-8296

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

uždaryta.
Rat tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ lipoa 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimų.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

1 2454 WEST 71«t STREET
Ofiso tchf.’ HEmlock 4-2123 
Razid. t»l*»L Gibson 8-6195

EYuma ligonius pagal susitarimą Dėl 
ralandos skambinti telef HE 4-2123. 
jei neatsibepia. tai telef. GI

MAŽAI PAŽĮSTAMOS PIETINĖS
VAISTUOS

RAŠO DR. A. J. GUSENAS

(Tęsinys)

šios kelionės metu pastebė
jau, kad nedarbas labai plačiai 
siaučia pietinėse valstijose. Dar
bo neturinčių žmonių skaičius 
ten yra didelis ir nedarbas la
biau jaučiamas. Pastebėjau, kad 
darbo neranda net ir kariai, su
grįžę iš Vietnamo. Darbdaviai 
kariams buvo prižadėję darbo, 
kai jie grįš iš Vietnamo, bet kai 
kariai sugrįžo, tai darbo neran
da. Atsukę jiems nugaras darb
daviai aiškina, kad neturi naur 
jų užsakymų, o turimus darbus 
yra užėmę namie buvę darbi
ninkai.

Nūdien vien tik N, Carolina ; 
valstijoje 300,000 žmonių gyve
na iš valstybinės pašalpos. Jie 
gauna valdžios dalinamus mais
to kuponus, o už juos gali nusi
pirkti būtiniausius pragyveni? 
mui reikmenis.

Šios kelionės metu man su
sidarė įspūdis, kad Amerikoje 
nedarbas ne mažėja, bet didėja. 
Tai pastebėjau ne vien tik pie
tinėse valstijose, bet ir vakarinė
se. Darbo neturintiems sun
kiausia verstis miestuose. Kai
muose ir žemės ūkyje jie gali 
lengviau maisto prasimanyti, 
bet miestuose maisto nėra.

GRADfflSKAS
AM-FM RADIJAS 

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR. BATES. 

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

PERK KAUSTYMAI

. Leidimai — Pilna tpdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th PI. WAibrook 5-8063

Apdraustas perkraustymar 
iš įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tai.: FRontier 6-1882

į RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Į t

i Visos programos is W0PA,
1490 kiL A. M.

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

Tai.: HEmlock 4-2413
7159 So. AAAPLEWOOD AVE 

CHICAGO. ILL 60629

N. Carolina nepaprastai tur
tinga puikiais gamtos vaizdais, 
bet jų netrūksta ir S. Carolina 
žemėse. S. Carolina kalnai dar 
aukštesni, bet čia yra ir ne tokių 
aukštų. Tarpkalnės išvagotos 
upeliais ir įvairios formos eže
rais. Tarp kalnų buvo gilių grio
vių. Jeigu automobiliu Į kurį 
nors griovį įvažiuotum, tai esu 
tikras, kad niekas ir kaulų ne
surinktų.

Man patinka keliauti S. Caro
lina žemėmis. Čia galima pama
tyti tokių dalykų, kurių negalė
jai pamatyti kitose valstijose.

Nejučiomis pasiekėme Hen
dersonville. Čia sustojome ir 
gazolino stotyje pagirdėme jau 
gerokai ištroškusį savo žirgą. 
Savo troškulį taip pat nurami
nome lemonado bonkute. Dau
giau čia nesistiprinome, nes ne
toli jau buvo Greenville mies
tas, kuriame gyveno mano sū
nus. Žirgui gerai traukiant, apie 
8-tą valandą vakaro jau įvažia
vau į sūnaus kiemą ir sustojau.

Pas sūnų praleidome savaitę, 
pailsėjome, išsikalbėjome ir nu
tarėme keliauti toliau. Šį kartą 
nutarėm pasiekti Floridos vals
tiją. Atsimenu, tai buvo antra
dienis. 85 - tu keliu, greituoju, 
patraukėm link Atlantos mies
to.

Tuo ruožu jau ne vieną kartą 
esu keliavęs. Apylinkės man yra 
gerai pažįstamos. Floridoje jau 
esu buvęs kelis kartus. Daugelis

lietuvių ten taip pat yra buvę ir 
ne vienas apie Floridą yra ra
šę, todėl nėra reikalo plačiau 
apie tas vietas rašyti.

Geriau kelias mintis mesiu 
apie Kennedy Space Center. Ma
no sūnus turėjo kažkokį biznio 
reikalą su tuo centru. Jam ten 
reikėjo nuvažiuoti, todėl ir aš 
nutariau kartu su juo važiuoti.

Patekau į patį Kennedy Space 
Centrą, gali sakyti į pačius ga
lingiausius žemės nasrus, iš ku
rių milžiniško svorio raketos 
paleidžiamos į Mėnulį, 
raketas paleidžia į erdvę įvai
riems tyrinėjimams, o kitas 
siunčia tiesiai į Mėnuli. Iš to 
Kennedy centro ne viena astro
nautų grupė -išskrido tolimon 
kelionėn.

Parašiau, kad “siunčia tiesiai 
į Mėnulį”, bet žinau, kad tokio 
dalyko nėra. Žinome, kad dan
guje niekas nestovi ir jokia ra
keta tiesiai Beskrieja. Negalima 
paleisti nieko tiesiai į Mėnulį. 
Leidžia į tą vietą, kur apskai
čiuoja, kad Mėnulis už kelių 
dienų bus. Raketą pirmiausia 
paleidžia aplinkui Žemę. Vėliau 
ją atitraukia nuo Žemės ir lei
džia “tiesiai į būsimą Mėnulio 
vietą”, o dar vėliau koreguoja 
kryptį, kad ji tikrai lėktų ten, 
kur astronautai nori.

Raketų iškėlimo i padanges 
stotis yra milžiniška. Niekad 
tokių didelių įrenginių nesu 
anksčiau matęs. Žmonės pasa
kojo, kad Kennedy Centras yra 
pats didžiausias pasaulyje. Ki
tų raketoms leisti stočių niekas 
nematė. Raketas iškelia rusai, 
bet viską jie laiko didelėje pas
laptyje- Pačių rusų komunistai 
neprileidžia, o ką jau bekalbėti 
apie amerikiečius. Amerikoje 
visi gali pamatyti raketas lei
džiantis stotis, tuo tarpu Rusijo
je jas gali pamatyti tiktai atrink
tieji.

Kitos dienos rytą jau grįžome 
į sūnaus nanuis.

(B. D.)

Senam norint jaunu 
būti: liaukis valgęs, 

imk bėgti
Noel Johnson, 73 metų kali- 

i fornietis, kurs per pusseptintos 
minutės nubėga vieną mylią, 
pataria kaip tai galima padary- 

iti: “liaukis valgęs, eik lauk ir 
imk bėgti”.

Johnson būdamas 70 metu 
amžiaus jautėsi bendrai blogai 
(lousy) ir prieš 3 metus pradė
jo svorio numetimo programą; 
numetęs 40 svarų 1970 metais 
jis pradėjo rimtai treniruotis ir 
šiandien jis per savaitę nubėga 
po 150 mylių, valgo po tuziną 
kartų per dieną, bet “niekuomet 
nepodaug”, ir labai retai mėsos.

“Aš suvalgau saują kiaulpie
nių lapų, alfalfos, citrinos me
džio lapų, razinkų ar datulių”, 
sako jis. “Tai yra ištvermingu
mo maistas — niekuomet nepo
daug !”

Johnson pasakė, kad per Pa
dėkos Dienos savaitgalį jis bėgs 
nuo Los Angeles iki Las Vegas, 
daugiau kaip 200 mylių. “Palau- 

| kite kai būsiu 80 metų, tai pa- 
' ” pasakė Johnson.V ienas matysite!

Floridoj atidarytas 
Mickey House pasaulis

Sekmadienį spalio 24 d. Flo
ridoje buvo atidarytas Walt 
Disney World, tai yra tikra Los 
Angeles Disneyland kopija, tik 
nepalyginamai didesnė ir įvai
resnė. Floridos Mickey Mouse 
karalystė turi 27,000 akrų arba 
43 ketvirtaines mylias ploto, 
kai kaliforniškė turi vos nepilną 
vieną mylią. Vien pirmaisiais 
metais tikimasi turėti 10 milijo
nų lankytojų.>

Miami miestas, iki šiol skaity
tas turizmo sostine Floridoj, 
labai susirūpinęs, kad Orlando 
miestas, kurs yra vos 15 mylių 
atstu nuo Disney World, atit
rauks žymią turistų dalį.

Pasaka apie 
tris direktorius

Sykį gyveno buvo trys direk
toriai. Pirmasis buvo lenkų kil
mės rusas, antrasis buvo rusų 
kilmės lenkas, trečiasis taip pat 
blogai lenkiškai kalbėjo.

Pirmasis- baigė universitetą 
Leningrade, antrasis baigė uni
versitetą Varšuvoje, trečiasis 
brandos atestato taip pat netu
rėjo.

Pirmasis uždirbo 15 tūkstan
čių zlotų, antrasis uždirbo 12 
tūkstančių zlotų, trečiasis — taip 
pat vogė.

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS^PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojom* 
(Arch Supporta) ir L L

2850 W»«t 63rd St., Chlceoo, III. <0629 
Telef.: PRo*P*<t 6-5084

Only you 
can prevent 
forest fires I

remkite tuos biznierius.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUT RAM E NT AS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
,|/z 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LA.'DOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA A VENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI:

Chieagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS^ 
Juozo Adomaičio - šėmo gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psU 
kaina 2 dot

GAUNAMA -NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

ROCKFORD, ILL.
Sektinas pavyzdys

Rockfordo lietuvių organiza
cijos: Rockfordo Lietuvių Klu
bas, Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius, Amerikos Lietuvių Ben
druomenės apylinkė, SLA 77 kuo
pa, Lietuvos Dukterų Draugijos 
skyrius ir BAL Fondo skyrius, 
Liet. Gen. Konsului Dr. Petrui 
Daužvardžiui mirus, reikšdamos 
žmonai ir sūnui gilią užuojautą, 
vietoje gėlių, jo atminimui, Lie
tuvos laisvinimo reikalams pa
aukojo Amerikos Lietuvių Tary
bai 90 dolerių. A. š.

MINI-LfKTUVAS
WROCLAW (Breslavas). — 

Lenkų spauda praneša, kad la
kūnas inžinierius Eugenijus Pie- 
niazek iš I^ssno pasistatė ma
žiausią pasaulyje lėktuvą, ku
riam dayė shnbolį SP-PHN. Pie- 
niazek savo lėktuvėlį statė Wrac- 
lavo sporto aviacijos 
dirbtuvėje ir darbas 
mėnesius.

Lėktuvėlis vienam

reikmenų 
truko 26

asmeniui

i i i i t i t i

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Amerikos Lietuviu Piliečių Pa
laipinio klubo metinis balius įvyksta 
šeštadieni, spalio 30. dieną Hollywood 
Inn salėje. 2417 W. 43rd 'SL Bus ska
niu valgių ir gėrimų, gros Antano Va
liūno orkestras šokiams. Visi yra 
prašomi atsilankyti į šį parengimą. 
Nariai, kurie nedalyvaus, vistiek tu
rės užmokėti už bilietą. Baliaus pra
džia 7 vai. vak.

Visus kviečia Komisijos narės

1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Ph one Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE nemalonumą su \ aituku ir jo 
tėvu. Viršininkas susidomėjęs 
paklausė to tėvo ir vaiko pavar
dės. Mokytojas atsakė; “šiman-

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

SEKMADIENI, ŠIŲ METŲ SPALIO 31 D., LINKSMINS SVEČIUS 
Į BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7251 W. G3rd 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.
J Pradžia 4:00 vai. po pietų.

Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

Po trijų dienu mokytojas vėl 
susitiko l’B viršininką, kurs 
nes|>ėjęs pasveikinti pranešė 
“gerą žinią”.

“Kalbėjausi su šimanskiais — 
tėvu ir sunuini. Abudu prisipa
žino parašę ‘‘Poną Tadą!”

cgcple WANTED
TO LIVE ON PREMISES 

Own apartment and utilities in ex
change for maintenance and general 

care of 3 story religious center. 
Near North Gold Coast area.

76841*0/

RENTING IN GENERAL
N u o m o s

- 1921

NAUJIENŲ BANKETE
AUKSINIS JUBILIEJUS

Prieš 50 metų dr. Anthony Bertash gavo 
licenciją verstis gydytojo praktika

WW-:5
■i :

m. spalio 27 d. dr. An- 
thony J. Bertash formaliai ta
po gydytoju: tą dieną jam bu
vo suteikta teisė verstis gydy- 
tojo ir chirurgo praktika Illi
nois valstijoje. Taigi šiandien 
jis švenčia 50 metų sukakti nuo 
to nepaprasto jo gyvenime įvy 
kio....

Dr. Bertash gimė Lietuvoje. 
J ši kraštą atvyko būdamas tik 
12 metų. Apsigyveno kartu su 
tėvais Spring Valey, III. Ten

karužaugo, lankė mokyklą ir 
tu su tėvu dirbo anglies kasyk
lose. Susitaupęs kiek pinigų 
mokslui, pradėjo lankyti ko
legiją, o vėliau Chicagos me
dicinos mokyklą, kurią baigęs 
atliko interno ir rezidento sta
žą Evangelical ligoninėje, 
5421 S. Morgan St. Jis ir dabar 
tebėra tos ligoninės gydytoj ir 
štabo vyresnysis narys.

Pirmą ofisą dr. Bertash ati
darė 35-tos ir Halsted gatvių

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA ~~~~’
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA

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

AUTOMOBILIAI, ŽALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
* Į-" r

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Hgą metu patyrimas. 

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

fr _____ —
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Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.
Kieti viršeliai S4,00, minkšti ■— $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

>■1 11 .111.111 ■ ■ — Iiwinr - l—>—iI»^—d
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kampiniame name. Iš ten jis

sankryžos šiaur-rytinėje daly
je esanti pastatą. 1956 m. 35-tos 
gatvės ir Emerald kampe pa
sistatė Bridgeport Medical Arts 
trobesį, kuriame ir dabar te
belaiko savo ofisą.

Per penkiasdešimt metų dr. 
Bertash išvystė didelę prakti
ką. Beveik nėra Bridpeporte 
tokios šeimos, kuri nebūtų pa
sinaudojusi jo medicinišku pa
tarnavimu. Daugelis jo buvu
sių pacientų išsikėlė gyventi i 
kitas kolonijas. Tačiau žymus 
skaičius ir jų, ligos atveju, 
ieško patarimo ir pagalbos 
pas ji.

D r. Bertash gyvena 4826 S. 
Kimbark Avė.
yra “Selective
mos medicinos patarėjas. Už 
tą patarnavimą 1967 m. Prezi
dentas prisiuntė jam padėką.

Laisvu laiku dr. Bertash 
mėgsta plaukioti laivu. Jis turi 
Įsigijęs Cabin Cruiser Zevillell 
laivelį, kuri laiko Burnham 
Park prieplaukoje.

Lenkų nepastebėjo
Bostone išeinantis lenkų laik

raštis Gazeta Poloni! nusiskun
dė, kad Kanadoje paskelbus į- 
vairių etninių grupių ekonomi
nės ir kultūrinės pažangos prog
ramą, kur suminėta kad Kana
doje gyvena “apie-500,000 ukrai 
Kiečių kilmės kanadiečių”, kad 
ten žymia dalim gyvena vokie
čių, italų, skandinavų kilmės 
kanadiečiai, kad ten yra apie 
240,000 indėnų ir apie 16,000 
eskimų, tačiau visoje programo
je esą nepaminėtas nė vienas 
lenkas... •

Ko siekti tiek toli kaip Kana
da, pastebi šis lenkų laikraštis, 
kad pačiame Bostone per Jung
tinių Tautų Savaitę miesto val
dyba paskelbė specialias dienas 
paskiroms tautybėms, kaip an-

SUAUGUSIEMS IŠNUOMOJAMAS 4 
KAMBARIU BUTAS su maudyne pir
mame aukšte, 901 West 35tb Place, iš 
kiemo. Be šunų, paukščių. Telefo- 
nuoti YA 7-6125 po 5 vai. vakaro.

PENSIJONTERĖ nori rasti nebrangų 
2 ar 3 kambarių butą Bridgeporte ar 
Brighton Parke. Rašykite Mrs. S.

EICIN, 1740 West Cermak Road, 
Chicago, Illinois.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

M)% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

Nuo 1942 m. jis
Service” siste-

LENKIŠKI ŽERTAI
Kas parašė “Poną Tadą”?

Antrašte “Humor Krajowy” 
(humoras krašte, t. y. Lenkijo
je) lenkų Dzien. Związkowy 
rašo, kaip viename mažame.

paklausė mokinio: “Pasakyk 
man, Vaituk, kas parašė “Poną 
Tadą?”'

Išsigandęs vaikas atsistoja ir 
ginasi: “Tik ne aš, pone profeso
riau”.

Supykęs mokytojas liepia mo
kiniui: “Pasiimk knygas, eik 
namo ir ateik čia kariu su :savo 
tėvu”.

Po valandos A'aitukas grįžta 
su tėvu. Mokytojas tėvui skun
džiasi, girdi jau kelinti metai, 
kaip i šį kulcį jis moko, o kai 
paklausė kas parašė “Poną Ta
dą”, jis atsako užsigindamas, 
kad ne jis parašė.

Išsigando ir tėvas ir nužemin
tai prisiekė mokytojui, kad jo 
vaikas tokio dalyko tikrai nepa
rašė.

Grįždamas namo mokytojas 
miestelio aikštėje susitinka sau
gumo (UB) viršininką. ‘‘Pagar
ba” , viršininkas jį užkalbina. 
“Ko toks nelinksmas?”

tynų Amerikos dieną, Afrikie
čių dieną ir Kiniečių dieną, bet 
jokios lenkų dienos...

Ką sako Tora
Sakyti Torah ir būti Torah 

rabinas l.eiba, Saros sūnus, slap
tas cadikas, kurs keliavo aplink 
žemę prisilaikydamas upių vin
gių, norėdamas atpirkti gyvųjų 
ir mirusiųjų sielas, pasakė se
kančiai: “Aš nėjau prie maggi- 
do (mokytojo) klausytis jį sa
kant Torah, bet pamatyti kaip 
jis atraišioja savo vailokinius 
balus ir kaip juos vėl užraišio- 
ja” . Hasidim Sakmės

— Stanley T. Kusper Jr., Rin 
kimų tarybos pirm, praneša, 
kad spalio 29 ir 30 d. nuo vidu
dienio iki 8 v. v. Įvairiose apy
linkėse bus registruojami nau
ji balsuotojai ir ateinančių rin 
kinių teisėjai. 11-me Warde 
registracijos būstinės yra 3509 
So. Love Ave. ir 1618 W. 33rd 
PL, 12 Warde 3002 W. 42nd 
St. ir 3720 W. 55 St., 14 Warde 
— 5000 So. Union Ave. ir 2411 
W. 55 St., 15 Warde — 6041 
So. Western Ave. ir parko na
me prie 73-čios ir Hermitage 
Ave. Pagal naująjį rinkimų 
Įstatymą balsavimo teisę turi 
visi piliečiai nuo 18 metų am
žiaus. Visi yra kviečiami užsi
registruoti, kad galėtų ta teise 
pasinaudoti. Anksčiau buvę 
rinkinių teisėjais privalo taip 
pat registruotis toms parei
goms sekančiuose rinkimuose. 
Pirminiai balsavimai ivyks ko
vo mėnesi.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemi — Pardavimui

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

DEL YJ6Ų INFORMACIJŲ, KREIPKITE J

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — ’ PRospect 8-2233

— Eleonora Zapolis giedos 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
karių — savanorių ir laisvės 
kovotojų minėjime — pagerbi
me, kuris įvyks lapkričio 14 d. 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje. Programos ir minėji
mo dalyviai išreikš visų gene
racijų solidarumą taip pat pa
garbą įnirusiems ir gyviesiems 
kovotojams už laisvę. Solistei 
akompanuos Ed. Gudonis. Ruoį 
šiamų iškilmių koordinatorius1 
yra kūrėjas — savanoris K. 
Petrauskas.

— Zenono Byčinsko istorinė 
studija Jonas Husas išėjo iš 
spaudos ir yra viena iš aktua
liausių knygų šiais reformaci
jų laikais. Yra labai įdomu ir, 
reikalinga žinoti apie to Vy-1 
tauto Didžiojo bendralaikio 
reformas narsioje čekoslova- 
kų tautoje ir Vakarų Europo
je. Dalis tų reformų dėl kurių 
J. Husas buvo pasmerktas, Į 
vyksta dabar. Išleido Liet, j 
Evangelikų Spaudos centras,į 
198 psL, kainuoja 3 dol., gau
nama Naujienose. I

— Sen. Frank D. Savickas 
(D-27) remia sen. J. C. Soper 
pastangas atnaujinti Guberna
toriaus vetuotą įstatymą (Sen. 
Bill 1225), kuriuo šioje valsti
joje turėtų teisę i pašalpas tik 
išgyvenę čia vienerius metus. 
Toks įstatymas stabilizuotų gy 
ventojų kilnojimąsi jiems ieš
kant didesnių pašalpų.

♦ Naujieną Sukaktuvinis Ban
ketas su programa ir šokiais 
įvyks š. m. spalio 31 d., sekma-

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.

Antrajam JAV ir Kanados Lietuviu Teatro Festivaliui rengti Komitetas. Iš kaires į dešine sė
di — Anatolijus Kairys — pirmininkas, Marija Remienė — sekretorė, Jonė Bobinienė - žy
menų įteikimo vakaro vedėja, Juozas Šlajus — technišku reikalų tvarkytojas; stovi __Bronius
Nainys — vicepirmininkas, Stasė Petersonienė — lėšy telkimo vadovė, Marija Grėbliūnienė __
iždininkė, Pranas Beinoras^^— narys specialiems reikalams. Festivalis įvyks 1971 mėty lapkri
čio 25—28 dienomis, Padėkos Dienos savaitgalio metu, Čikagoje, Jaunimo Centre. Festiva- 
lyje dalyvaus Hamiltono "Aukuras", Los Angeles Dramos sambūris ir Čikagos LB Jaunimo 
Teatras. Aukuras suvaidins Jurgio Jankaus triiv veiksmu dramą "Audronė", Los Angeles Dra
mos sambūris — Landsbergio Paskutinis Piknikas, o Jaunimo Teatras — Kosto Ostrausko di

vertismentą — Metai.

SAVININKAS PARDUODA 
6 kambarių mūrinį bungalow. 

3 miegami. 2 auto garažas su 
šoniniu įvažiavimu. Priimami 

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

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208’A W. 95th St.

GA 4-8654

STATI S Ars

imsukanci

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
. ir kitus kraštus

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

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpublic 7-1941

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. -t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. '

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

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. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

♦ Chicagos Medžiotojų - Meš
keriotoju Klubo tradicinis šam
pano balius įvyks lapkričio 6 d. 
Marquette salėje, 6908 So. Wes
tern Ave. Gros Bam onio or
kestras. Įėjimas, vakarienė ir 
šampanas tik 5 dol. Pradžia 
8 vai. vak. Rezervacijoms tek 
776-8688. (Pr).

♦ Cicero Jūrų šaulių kuopa 
Klaipėda šeštadienį, lapkričo 6 
d. ruošia B. Pakšto salėje Švytu
rio balių, grojant jo paties or
kestrui. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įėjimo auka $5.00 asmeniui. 
Bus trumpa programa, šilta ir 
šalta vakarienė ir dovanų pa
skirstymas. Staliukus rezer
vuoti skambinant dienos metu 
656-4186 ir vakarais 737-6245. 
Kviečia linksmai praleisti su 
šauliais laiką

Valdyba ir Rengimo Komisija 
• (Pr).

biznierial kurie garsinasi 
‘NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

5 BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo
tas. 3 auto mūro garažas. Naujas 
gazu šildymas. Aluminum langai. 
Apie $8,000 nuomos. Pusė bloko nuo 
parko. S46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. S38.500.

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 modemus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai įrengtas beismontas. Židinys, 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

4 BUTŲ gražus mūras 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High.

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

2 PO 4 MŪRINIS, sziepąs ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh- 
t®n Parke.

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

PŪSTOS BUNGALOW. ? 
skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Avė.

MAISTO KRAUTmrR ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais iren 
gimais. Judri vieta.

Įrengtas 
užim-

bidai

Mar-

2951 WEST 63 STREET
* 436-7878

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr., 
po 3 mięg., alumin. langai, karštu in
dėnių šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500.

6 KAMB. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS IV2 aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, įrengtas rūsys. 
.2-ju autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500. . __

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr., alum, lan
gai, karštu vandeniu šild. gazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. Mar
quette Parke. S52.000.

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kam
pinis sklypas, 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik S88.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

8 ROOM BRICK 
BUNGALOW

•with 4 rooms up and 4 rooms 
down. Enclosed porch.

Call 376-6942.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

. HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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