
Saukta, dieną 80^, naktį 65. 
Saulė teka 6:14, leidžiasi 7:29. THE LITHUANIAN DAILY NEWS

VOL. LVIV

7 First and Greatest Ditbuaman Daily in Ajneric*

" HAUJIKMOS fftp
Tkc Daily

by Th; LitbeiBiaa N<wi PublUluja/ Ce* Idg»

1739 So. Halsted Street, Cfticago, DI. 60606
HAymarket 1 - 6100

Over One .V/iZZron Lithuanian In The United States

Kaina 15c

GALI ABU LAIMĖTI NET 13 MEDALIU
MUENCHENAS. — Olimpiadoje didelis dėmesys kreipiamas 

plaukikams: amerikiečiui Mark Andrew Spitz ir australei Shane 
Gould. Jei Spitz yra jau “senas” plaukikas, 22 metų amžiaus, tai 
Shane yra 15 metų. Kalbama, kad ji viena laimės penkis-šešis 
aukso medalius, nes ji plaukia įvairiose distacijose, įvairiais sti
liais. Pirmadienį ji laimėjo’keturių stilių plaukimą, sumušdama 
pasaulio rekordą ir laimėdama aukso medalį. Iki šiol tik keturi 
asmenys yra laimėję keturis individualius medalius Olimpiadoje: 
trys lengvaatletai: Jesse Owens, Fanny Blankers-Koen ir gar
susis suomis Paavo Nurmi. Plaukyme tik vienas amerikietis Don 
Schollander yra laimėjęs keturis aukso medalius 1964 metais. 
Spitz galįs laimėti 7 medalius.

Mark Spitz yra odontologijos 
studentas Indianos universitete.

' Kaip šachmatininką Bobby Fi- 
scherį vaikystėje su šachmatais 
supažindino jo motina, taip Spitz 
plaukioti buvo verčiama savo tė
vo nuo 8 metų amžiaus. Jo tė
vas sakydavęs savo šeimos rabi
nui, kuris skundėsi, kad Marko 
plaukymas kenkia jo religinėms 
žydų pamokoms: ‘Dr Dievui pa
tinka laimėtojai”.

Kasdien plaukiodamas po pus
antros valandos Mark, Spitz jau 
prieš ketverius metus buvo vie
nas geriausių Amerikoje ir važia
vo į Meksikoje vykusią Olimpia
dą. čia jis nieko nelaimėjo, nes, 
kaip jis aiškina, prarado pasiti
kėjimą savimi, blogai jautėsi.

Pradėjęs plaukioti po Sacra
mento, Kalifornijos YMCA ba
seiną nuo 8 metų amžiaus, Spitz 
vėliau padidino kasdieninę plau
kymo normą iki 90 min. per die
ną, o šeštadieniais — dvigubai 
ilgiau?' Įtemptas darbšš ’ padarė 
jį ne tik greičiausiu Amerikos 
laisvo stiliaus plaukiku, bet ge
riausiu pasaulyje. Pirmadienį 
jis rekordiniu laiku laimėjo auk
so medalį už 200 metrų Butter-, 
fly plaukimą, o estafetėje irgi 
gavo aukso medalį už 4 - po 100 
metrų laisvo stiliaus plaukimą. 
Taip Spitz per dieną laimėjo du 
aukso medalius. Daug kas jį 
vadina geriausiu plaukiku, ku
rį pasaulis iki šiol yra matęs.

Australe Gould, Sidnėjaus mo
kinė, irgi laikoma favorite lai
mėti didesnę dalį laisvo stiliaus 
varžybų.

Krepšinyje iki šiol Amerikos 
komanda eina be pralaimėjimų. 
Gerai pasirodė ir didieji Ameri
kos konkurentai: Brazilija ir So
vietų Sąjunga.

iš viso PASAULIO

NEW YORKAS. — Nemaža 
kairiųjų intelektualų grupė Ame
rikoje sudarė A d Hoc komitetą 
už intelektualinę laisvę ir pareiš
kė protestą Sovietų Sąjungai dėl 
rašytojo Solženicino persekioji
mo. Komitetas reikalauja, kad 
rašytojui būtų leista garbingai 
priimti Nobelio premiją, būtų 
leista ramiai dirbti ir naudotis

A:\« *

Britanijos garsioje Sandhurst karinėje akademijoje yra tradicija, kad po parado karalienės gar
bei, Į akademijos salę suloja ir raiteliai. Paveiksle matomas arklys lipa laiptais.

ŽADA PANAIKINTI KARINĘ ’PRIEVOLĘ
SAN 

ateinančių ____ ___ _____ o„__ _________ _ **
jam reikalingais bibliotekų ar Įsteigti vien savanorių kariuomenę, apie kurią jis. kalbėjo prieš 
archyvų šaltiniais. Komitetas nu- * ketveris metus rinkimų kampanijos metu. Viskas priklausys ir 
mato rinkti parašus po visą nuo kongreso veiksmų. Savanoriams reikės įvairių lengvatų, di- 
Ameriką, žada šaukti susirinki- dėsnių pensijų, įvairių bonusų specialistams, ypatingai, gydyto- 
mus^ kur būtų protestuojama j jams. Prezidentas pareiškė viltį, kad kongresas jam padės įgy- 
prieš Do didelio rašytojo ir kitų vendinti vien savanoriu kariuomene. M__ __ •_ _ . • T << ** r -

CLEMENTE. — Prezidentas Nixonas pažadėjo iki 
metų liepos mėn. užbaigti šaukimą fjį kariuomenę ir

žmonių gyvenimo sąlygas”. Ko
mitetą sudarė Amerikos socia
listų ir socialdemokratu federa- gynybos sekretoriumi Laird, pa
či j a. Jame yra rašytojai, akto
riai, darbo unijų veikėjai ir pe
dagogai.

Prezidentas, po pasitarimų su
VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Puerto Ricos

NEW YORKAS. — Kubai pa
siūlius įtraukti Puerto Rico sa
lą į dar nelaisvų kolonijų tarpą, 
Jungtinių Tautų komitetas kolo
nializmo reikalams pripažino, 
kad Puerto Rico gyventojai “tu
ri nepaneigiamą teisę į laisvą 
apsisprendimą ir nepriklausomy
bę”. Dvylika balsų, 10-čiai susi
laikius patvirtino Kubos rezo
liuciją, paremtą Kinijos ir so
vietų delegatų, kad Puerto Rico 
turi teisę apsispręsti.

Amerika ir Britanija jau 1971 
m. sausio mėn. pasitraukė iš to 
Kolonializmo komiteto, nes Azi
jos ir Afrikos valstybės, kurs
tomos komunistinių delegacijų, 
kolonializmu laiko tik tokią pa
dėtį, kur balti valdo ne baltus, 
tačiau nelaiko kolonijomis bal
tųjų pavergtų kitų baltųjų tau
tų.

šiuose debatuose Amerika raš
tu pasmerkė Kubos bandymą kiš
tis į JAV vidaus reikalus. Puer
to Rica nebus įtraukta į kolonijų 
sąrašą, tačiau rezoliucija Kubos

Unijų centras 
nerems McGoverno
ČIKAGA. — Darbo unijų fe-

NAUJA VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA
WASHINGTONAS. — Šiandien, trečiadienį, prez.ide 

xonas išvyksta į Havajus, kur jis susitiks su naujuoju 
premjeru Kakuei Tanaka, šia proga bus plačiai apžvelj. 
valstybių santykiai, Azijos užsienio politikos kryptys b 
prekybos klausimai. Prezidentui lankantis Havajuose, 
tiks ir su JAV ambasadorium Pietų Vietname Ellsworth

Ruošiasi paskutinei

CAPE KENNEDY. — Pasku
tinis Apollo erdvėlaivis buvo pir
madienį įtaisytas raketos iš- 
šovimo bokšte. Tai pasiruoši
mas gal paskutinei šio šimtme
čio žmogaus kelionei į mėnulį. 
Raketa yra 363 pėdų aukščio, ją 
prie bokšto atvežė specialus vik
šrinis traktorius, turįs 131 pė
dą ilgio ir 114 pėdų pločio. Trak
torius važiuoja 1 mylios per va
landą greičiu.

Kelias, kuriuo raketa vežama, 
yra 8 pėdų storumo su lengvo 
žvyro paviršiumi. Kelias įsi- 
spaudžia Į žemę 3 colius, kai j uo 
važiuoja traktorius, o vėliau vėl 
iškyla. Visas krovinys svėrė 18 
milijonų tonų, iš jų raketa pati

deracijos prezidentas George svėrė pusę mil. tonų, žinoma, be 
Meany pareiškė Čikagoje, kad kuro. Ji buvo prirakinta prie ce- 
unijų vadovybė nekontroliuoja mentinės platformos ir apsupta 
jų naru] balsų. Vadovybė, kaip 380 pėdų aukštumo plieninės už- 
paskelbė po demokratų partijos j tvaros. 
konvencijos šiuose rinkimuose 
laikysis neutraliai.

ajxjii'jos
ii abejų

■ aptarti
jis susi-

Prezidentas Nixonas išvyksta Į Hava
jus susitikti su Japonijos premjeru 

Tanaka.

' DETROITAS. — General Mo
tors paskelbė, kad bendrovė pra
dės gaminti visai naujo principo 
Wankel motorus, kurie bus įs
tatomi Į kai kuriuos Vega au
tomobilius. Rotary motorų prin
cipą jau naudoja viena japonų 
automobilių bendrovė. Motoras 
yra daug mažesnis, lengvesnis, 
tylesnis ir ilgainiui bus pigesnis 
už dabartinius pistbninius mo
delius.

reiškė? kad 1968 metais į ka
riuomenę buvo pašaukti 299,000 
rekrutų, b šiais metais — tik 
-50-,000. Anksčiau savanorių ar
mijoje būdavo 59% visų karei
vių, o dabar jų yra jau 75%. Jų 
kokybė yra gera ir gerėja, nors 
daug kas bijojo, kad savanorių siją iki spalio mėn. ir jų pareiš- 
kariuomenėje bus tik įvairių ma
žumų atstovai, nesugebą sukur
ti gyvenimo civilių tarpe. Kari
nis pasirengimas ir Amerikos 
gynybos reikalavimai nenuken
tėjo, pareiškė prezidentas.

Šiuo metu aktyvioje tarnybo
je yra 2.3 milijonai vyrų, o at
sargoje yra 972,674 atsarginiai, 
įskaitant ir Tautinę Gvardiją.

♦ Kainų komisija uždraudė 
automobilių gadintojams Ford 
ir GM bendrovei pakelti kainas 
ateinančių metų modeliams. Ben
drovės gali vėl kreiptis ir Į komi-

su- 
ku- 
pa-

Sovietu spauda 
bara egiptiečius

MASKVA. — Izvestija piktai 
puolė savo straipsnyje Egipto

ASUNCION. — Paragvajus 
nutarė išduoti Amerikai Joseph 
Ricord, kuris ieškomas už he
roino ir kitų narkotikų vežimą į 
Ameriką. Ricord yra 61 metų 
prancūzas su Argentinos piliety
be. Jis Paragvajuje buvo su
imtas pernai kovo mėn.

MASKVA. — Apie 300 sovie
tų veikėjų iškilmingai su gėlė
mis pasitiko negrę komunistę laikraščio Akhbar Al Yom re- 
Angelą Davis. Kosmonaute Va- daktorių Kuddus, kuris savo 
lentina Tereškova pabučiavo Da-: laikraštyje kaltino Maskvą pa
vis, kuri ::atvežė sovietų liau- žadu netęsėjimu. Kremlius sa- 
džiai linkėjimų iš juodųjų ir ki-1 vo straipsniu puola ne tik re
tų Amerikos prispaustų žmo- daktorių, bet visus tuos egiptie- 

nių”. Angela pranašavo sovietų ■ čius, kurie prisidėjo prie sovie- 
aerodrome, kad vieną dieną Ame- tų karinio personalo išvarymo iš 
rika prisijungs prie sovietų žmo- Egipto. Pats prezidentas Sadat 
nių socializmo gretose. Ji pa-.yra pareiškęs spaudai, kad So- 
dėkojo tarptautinės kampanijos j vietų vadai neišpildė savo paža- 
veikėjams visame pasaulyje, be du. 
kurių įsikišimo ji nebūtų buvu
si išleista iš kalėjimo.

AUSTIN._ Texas susidegino' sau naudos ir ekspansijos Egip-
ir mirė 23 metų studentė Karen (to sąskaiton. Laikraštis sumini 
McCormick. Niekas nežino prie
žasties, kodėl ji nusižudė. Ji ne
paliko jokio laiško.

Ame-

nuva-

Izvestija ypač nepatenkinta 
kaltinimu, kad Maskva siekia

ambasadoriaus vis vien laikoma 
laimėjimu.

Referendume 1967 m. Puerto 
Rico gyventojai pasisakė už sa
vo dabartinę padėtį ir ryšius su 
JAV 425,081 balsais. Už nepri
klausomybę pasisakė-tik 4,205 
balsai. Nacionalistinė partija 
skundėsi, kad balsavimas neiš
reiškia tikros padėties, nes ji pa
ti ragino žmones nedalyvauti re
ferendume ir daug žmonių taip 
ir padarė.

visus sovietu gerus darbus: už
tvankos statybą, elektros jėgai
nes, plieno fabrikus ir kitą so
vietų paramą. Kas kalba apie 
sovietų ekspansiją, pila vandenį 
ant zionistinės propagandos ma
lūno, sako sovietų vyriausybės 
laikraštis. Redaktoriaus Kuddus 
straipsnis ir prasimanymai apie 
Sovietų Sąjungą tik pradžiu
gins imperialistų sluoksnius ir 
pakenks Egipto liaudžiai, pagra
sino Izvestija.

kimas bus vėl svarstomas, atsi
žvelgiant į trečio metų ketvirčio 
biznio rezultatus.

♦ Romoje krautuvininkai, 
protestuodami prieš valdžios pa
skelbtą kainų kontrolę, išėjo Į 
gatves demonstruoti. Įvyko 
sikirtimų su policija. Kai 
rios krautuvės uždarytos, 
skelbus krautuvių streiką.

4. ±

+ Vakar demokratų kandida
tas sen. McGovern paskelbė jau 
antrą šiais metais šalpos planą, 
nes pirmasis pasirodė nepagrįs
tas ir susilaukė daug kritikos.

♦ Šiaurinėj Dakotoj nuo bė
gių nuėjo prekinis traukinys, žu
vo penki asmenys. Paaiškėjo, 
kad žuvusieji buvo nelegalūs ke
liautojai — hobos, be užmokes
čio norėję nuvykti į kitą 
rikos sritį.

♦ Ekvadore autobusas 
žiavo nuo Pan-American
kelio ir užmušė 19 žmonių. Kiti 
22 buvo sužeisti.

■4 Šiaurinėj Airijoj teroristai 
iš 10 pozicijų smarkiai apšaudė 
britų kareivių dalinį prie Bel
fasto ligoninės. Per trumpą lai
ką buvo iššauta virš 1,000 šovi
nių. Airių slapta armija ren
giasi naujiems protesto veiks
mams dėl 18 metų merginos su
ėmimo.

♦ Amerikos karo laivai prie 
Šiaurės Vietnamo krantų nu
skandino du 85 pėdų ilgio komu
nistų torpedlaivius, kurie ban
dė pulti karo laivus, apšaudžiu- 
sius iš savo artilerijos pabūklų 
Š. Vietnamo pakrantes. Vieną 
komunistų laivą degantį pribai
gė jūrų laivyno lėktuvas.

Venecueloje lėktuvo nelai
mėje tarp 24 žuvusių buvo ir du 

| amerikiečiai.

TOKIJO. — Hanojuje buvo pa
gerbti penki kinai, kurie žuvo 
prie š. Vietnamo krantų Ameri
kos lėktuvų puolime. Jų tarpe 
buvo laivo kapitonas ir politinis 
komisaras.

Paskutinė Apollo kelionė pra- 
“Aš net ne- sidės gruodžio 6 d. 9:33 vai. ry- 

kontroliuoju savo žmonos bal- to.
so”, pareiškė korespondentams 
Meany. \

Iš 115 darbininkų unijų, pri
klausančių AFUCld, iki šiol 29 
pasisakė už sen. McGovern. Pa
ti unijų vadovybė savo lėšas ir 
energiją skirs 18 senatorių ir 80 
Atstovų Rūmų narių perrinki
mui, nes jie praeityje buvo drau
giški darbininkijai.

George Meany kritikavo pre
zidento Nixono ekonominę poli
tiką, kuri kontroliuoja darbo 
žmonių pajamas, tačiau nesuge
ba sustabdyti kainų kilimo. Jis, 
tačiau, pareiškė, jog nėra vil
ties, kad jis endorsuotų sen. Mc- 
verną.

Estas Ivo Nei

NEW YORKAS. — Amerikos 
delegacija išsiuntinėjo visiems 
Jungtinių Tautų nariams memo
randumą, kuriame pranešama, 
kad Amerika numato sumažinti 
savo mokamą Jungtinėms Tau
toms piniginę duoklę. Amerika 

'siekia mokėti tik 25G visų JT 
biudžeto lėšų, o ne 31.52'r, kaip 

; dabar moka.
Sumažėjus Amerikos įtakai 

Jungtinėse Tautose, kongrese 
vis dažniau pasigirsta pasiūly
mų, kad reikia sumažinti Ame
rikos mokamus įnašus. Atstovų 
Rūmai jau priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad Amerikos 
įnašai neperžengti! 25% JT biu
džeto.

JAV memorandume nurodo
ma, kad JT organizacijai nenau
dinga, kad reikia priklausyti nuo 

.vieno nario — Amerikos pinigų. 
' Ateityje JT narių skaičius pa
didės, kai bus priimtos abi Vo- 

įkietijos. Tada jos galės prisiim- 
. ti dalį piniginės naštos. Japoni
ja ir Australija irgi galėtų pa- 

I didinti savo įnašus. Kinija dau- 
■ giau gali mokėti, negu mokėdavo 
Taivanas. Praeityje, po karo, 
Amerika mokėdavo didesnę da
lį, bet dabar daug valstybių yra 
pajėgios pasiimti didesnę dalį fi
nansavimo naštos, sako JAV me-

grįžta namo
REYKJA VIKAS. — Sovietų 

okupuotos Estijos šachmatinin
kas Ivo Nei, kuris kartu su

Spasskiu atvyko Islandijon bir-1 
želio 21 d. vakar išskrido namo 
į Taliną. Jis pareiškė, kad jis ne
planuoja sugrįžti paskutinėms ' 
pasaulio čempionato partijoms.1 
Nei pareiškė, kad jis dvi dienas 
planuoja praleisti Kopenhagoje, į 
o po to skris per Maskvą į Esti
ją. Kiti du Spasskio palydovai 
šachmatininkai Nikolai Krogius 
ir Efim 'Geller kol kas pasilieka 
Islandijoje.

Vakar turėjo prasidėti dar vie- morandumas Jungtinėms Tau- 
na Fischerio-Spaskio partija. Bu- 
vo likę tik penkios. Jei Spasskis 
nori išlaikyti pasaulio šachmatų 
čempiono titulą, jis turi laimė
ti tris partijas ir dvi sulošti ly
giomis. Fischeriui reikia tik tri
jų lygiųjų, kad taptų čempionu.

Prancūzijoj žaibas

SAINT NAZAIRE. — Pran
cūzijos uoste žaibas uždegė di
delį graikų žibalo tanklaivį, gais- 

nantį savaitgalį Amerikos ke- re žuvo 18 žmonių ir 26 buvo su- 
liuose bus užmušta tarp 580 ir 
680 žmonių. Sužeistų gali būti 
iki 27.000. Savaitgalis praside
da penktadienį 6 vai. vak. ir bai
giasi rugsėjo 4 d. vidurnaktį
Pernai šia proga žuvo 616 žmo- sinti karštų alyvos liepsnų, ta
nių. Ičiau laivo išgelbėti negalėjo.

WASHINGTONAS. — Atei-

žeisti. Žaibas sukėlė laive spro
gimą ir padarė 33,000 tonų lai
ve dvi skyles, kurios pradėjo 
leisti vandenį. Visi Saint-Na
zaire ugniagesiai suvažiavo ge-

Vakar buvo paskelbta iš Ja
ponijos, kad prezidentas Nixo
nas ir premjeras Tanaka pasi
rašys prekybos sutartį, kurią po 
ilgų derybų sutarė JAV amba
sadorius Robert Ingersoll ir ja
ponų užsienio reikalų viceminis- 
teris Tsurumi. Japonija paža
dėjo importuoti iš Amerikos per 
šiuos finansinius metus dar 750 
mil. dol. vertės prekių, jų tarpe 
urano Už- 320 mil. dol. šis Ja- 

_jx)iiijos,^užpirkimas yra specia
lus, siekiant padėti Amerikai pa
taisyti prekybos deficitą. Ir su 
šia sutartimi Japonijos pertek
lius prekyboje su Amerika sieks 
tris bilijonus dol.

I ’rezidentas 
sugrįš ateinantį

i Washingtona 
antradieni.

Japonijos premjeras Tanaka rugsėjo
1 d. Honolulu mieste susitiks su prez.

Nixonu.

Kinų minogaudis 
- politinis gestas

WASH IX (;TO X A S. I Vn t a- 
gonas, paskelbdamas apie Kini
jos minu gaudytojo atsiradimą 
TIaifongo uoste, mano, kad to 
laivo buvimas ten reiškia daug- 
giau politini gestą, negu karinį 
veiksmą. Vienas senoviškas mi
nu gaudytojas nepakeis padėties 
uoste. Kinai, matyt, norėjo lai
mėti propagandini laimėjimą — 
parodyti Amerikai, kad jos mi
nos nesulaiko Kinijos paramos 
Šiaurės Vietnamui. Kartu kinai 
ir Sovietu Sąjungai parodo, 
kaip reikia remti sąjungininkus 
— ne žodžiais, bet darbais.

Kariniais sluoksniai mano, kad 
laivas įplaukė į uosta vidaus upė
mis ir potvynio metu įslinko i 
Haifongą.
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Sveikinimas
š. m. VIII.I6 d. j. škt. bud. M. Maksvytis, Liet. Jūrų Skau

tų- s ideologijos darbuotojas, aktyvus jūrų Šaulys, ir p. A. Maks- 
vyt enė. jūrų, šaulė ir nuoširdi L. J. S-jos rėmėja, švenčia savo 
ve ybinio gyvenimo 25 metų sukaktį. Liet. Jūrų Skautijos Inkaro 
'lary1 a ir visų padalinių Vadovai ir Vadovės nuoširdžiai sveikina 
ir 1 nki tolimesniame gyvenime laimės ir sėkmės.

Kadangi ši jų šeimyninio gyvenimo 25 metų sukaktis tą 
pačią dieną sutampa su p. Maksvytienės tėvelių, gyvenančių Va
karų Vokietijoje prie Hannoverio, vedybinio gyvenimo 50 metų 
s_kaktimi, p. M. ir A. Maksvyčiai š. m. VIII.12 d. išvyko 3-4 
savaitėms atostogų Į Vakarų Vokietiją, kad galėtų kartu su p. 
A. Maksvytienės tėveliais retai taip sutampančią ir pasitaikančią 
šeimos sukaktį kartu atšvęsti.

Būdami Vakarų Vokietijoje yra pasiryžę aplankyti tas vie
tas, kur tremtyje teko gyventi.

Grįždami į USA yra pasiruošę užsukti į Austriją ir Jugos
laviją, kurių atstovybės labai maloniai suteikė’vizas. Ypatingai 
mūsų M. ir A. Maksvyčiai yra susidomėję sustoti Jugoslavijoje 
Adrijos pajūryje, kur burlaiviais buriavimas yra gana plačiai 
išsivystęs, kad galėtų pasižiūrėti ir pažinti kitų kraštų buriavi
mo techniką, ir meną, ir išsinuomavę burlaivį patys galėtų pabu
rkuoti. - .

per jachtos krikštynas. Iš kairės Į dešinę: Vyr. valt, V. Kubilas, 
valt. P. Mintautas ir gint. Rimienė.

Foto A. Rimas

Liet. Jūrų Skautijos, “Baltijos Jūros” 
Jūrų Skautų Tunto burinė, jachta Bu
dys IV su 6 įgulos nariais atliko W 
limojo plaukiojimo kelionę iš Chir 
cagos į Kenošą ir atgal. Šie Jūrų Bu
driai ir gintariedai plaukė į Paverg
tų Tautų iš Wisconsino Lietuvių Die
nos šventę, kur jie buvo kartu su Chi- 
cagos Jūrų Sauliais, šios šventės ren
gėjų p. Petro Petrušaičio specialiu 
laišku , pakviesti Ir kartu ta kelionę 
savo laivais atliko. . /

šių metu rugpiūčio men. 6 d. 
I ’etuvių Juru Skautijos “Balti
jos Jūros” jūrų skautų Tuntas 
Čikagoje surengė neeilinę mūsų 
kasdieniniame gyvenime šven
tę — atliko neseniai įsigytos sa
vo burinės jachtos šventinimo 
ir krikštijimo apeigas. Jau pe
reitą rudeni “Baltijos Jūros” 
Tunto vadovai-ės palankiomis są
lygomis Įsigijo 2.5 tonų, fiber- 
glasinę, modernišką, 25 pėdų il
gio burinę jachtą, kuri tinka ir 
lenktynėmis, nes yra greita, o 
taip pat tinka ir ilgesnėms jūri
nėms kelionėms, nes yra saugi, 
talpi ir geros bei tvirtos staty-

sią vasarą, susitvarkius su 
nuosavybės popieriais ir jachtos 
stovėjimo vieta bei išbandžius 
ją keliose kelionėse, nusistaty
ta šią jachtą iškilmingai pakrikš
tyti. Tuo tikslu jau prieš keletą 
savaičių L. J. S. — jos atstovai- 
ės buvo nuvykę pas numatytus 
asmenis ii’ kvietė i kūmus. Kaip 
ir buvo laukta abu kūmai mie
lai sutiko būti krikštatėviais, o 
tada buvo kviečiamas kunigas ir 
ieškoma vieta. Iš Navy Reserve 
Traimng Centro Čikagoje Vado 
gautas leidimas naudotis jų 
krantine ir jų baze Naval Ar
mory Monroe uoste, tad visi ren
gėjai nekantriai laukė šios iškil
mingos dienos.

Iš ryto kiek palijus, numaty
tas sekmadienis po pietų pra
dėjo kiek giedrėti. Į krikšto vie
tą pradėjo plaukti žmonės ir 
laivai, šalia krikštalaivio prisiri
šo Čikagos jūrų šaulių kuopos 
organizacinė jachta “Gen. T.

Daukantas” su šauniai unifor
muotais jūrų šauliais, o toliau 
matėsi L. J. S. jūrų budžių Žai
bo klasės jolė “Nida
dar jūrų šaulių motorlaivis 
“Banga” su jos savininku j. š. 
N. Martinkumi ir jo uniformuo
ta įgula. žmonių pakrantėje pri
sirinko kaip i atlaidus, nes visi 
norėjo matyti, kaip yra krikšti
jamas laivas tikrenybėje, o ne 
vient tik filmų ekrane.

l ygiai 3 vai. p. p. trimitinin
kas išpučia “dėmesio” garsus ir 
tos dienos programos vedėjas j. 
skt. bud. Myk. Maskvytis papra
šo visų uniformuotų šventės da
lyvių išsirikiuoti. šalia j. bu
džių, gintarių ir Korp. Gintaras 
narių rinkiuojasi jūrų šauliai, 
o rėmėjai, šeimų nariai ir 
čiai užima geriausią vietą 
tomumui.

sigerėtinas pamokslininkas.
Po to sekė krikštas su šampa

nu. Prie laivo artėja abu kūmai 
— p. Kazimieras Pocius, žino
mas statybininkas, kontrakto- 
rius ir aktyvus visuomenės vei
kėjas iš East Čikagos su tos die
nos kūma p. Alfreda Maksvytie- 
ne iš Čikagos, aktyvi jūrų šau
lių narė. Abu užlipa ant laivo 
denio. Kūma vienu pasisekusiu 
smūgiu sudaužo į būgą šampa
no bonką. Iš žiūrovų pasigirs
ta validvimai ir plojimai. Po to 

be to Į kūmas p. K. Pocius nuo laivo 
pasako tai dienai pritaikytą kal
bą, kurios gale iškviečia “Bal
tijos Jūros” tuntininką j. psk. 
budį Julių Butkų ir įteikia jam 
voke šia proga dovaną. Tokiu 
būdu ši L. J. S. jachta tapo 
pašventinta “Budys IV” vardu. 
Tada seka organizacijų atstovų 
Sveikinimai ir linkėjimai Lietu
vių Jūrų Skautijos Vadovams- 
ėms. Trumpose kalbose sveikino 
L B. vardu p. žadeikis, Čikagos 
L.B. Apygardos Tarybos Narys 
Kultūriniams reikalams, toliau 
kalbėjo šaulių atstovas B. Kli
mavičius, Čikagos Jūrų Šaulių 
Kuopos pirm-kas, o Korp! Gin
taras v^du kalbėjo jį psk’. bud. 
gihtarietis A. Rimas.

asmenų įžūlumas ir begėdiškas 
kišimasis į mūsų organizacijos 
reikalus, bandant pakenkti, at- 
kalbinėjant mūsų kūmus nuo 
pasiimtų pareigų, įrodinėjant 
kad .tik tie jūrų skautai, kurie, 
veikia Liet. Skautų S-gos apim
tyje turi būti remiami, bet ne 
tas jūrų skautų jaunimas, ku-

sve- 
ma-

Garbės sargyba -atneša Bal
tijos Jūros Tunto vėliavą ir tada 
šventės atidarymo žodį taria L. 
J. S. — jos Inkaro Tarybos Pir
mininkas j. psk. bud. Linas Jur- 
cys. Po jo kalbos į krikštalaivio 
stiebą pakeliamas didysis L. J. 
S. Vimpilas. Seka laivo pašven
tinimas. Skamba komanda — 
kepures nusiimk — ir mūsų vi
sų lietuvių-gerbiamas bei myli
mas kanauninkas Vaclovas Za
karauskas, kalbėdamas maldą, 
apšlakstė krikštalaivį šventu, 
vandeniu nuo būgo iki galo. To
liau seka visų bendrai giedama 
“Marija, Marija”. Po šventini-, 
mo kan. V. Zakarauskas pasakė 
pritaikintą žodį, kuris visiems 
buvo suprantamas ir mėgsta
mas, nes jis yra žinomas ir pa-

Visiems padėkojo “Baltijos 
Jūros” tuntininkas, o kai ku
riuos atžymėjo ir dovanomis. 
Kūmui Įteikė jūrų skautijos 
vimpilą ir rankų darbo gražiai 
ornamentuotą dėžę, kurios vidu
je vėliau pasirašė visi šios šven
tės dalyviai. Kūmai teko iš mė
lyno kristalo daryta burinė jach
ta su viršuje skrendančia žuvė
dra, o j. skt. M. Maksvyčiui už 
nenuilstomą darbą LJS veiklo
je ir rodomą paramą “Baltijos 
Jūros” Tuntui, buvo Įteiktas 
LJS budžių vimpilas. Taip pat šia 
proga pagal specialų L. J. S. va
dovybės nutarimą, išėjusiam 
praktiką ir išlaikius atitinkamus 
egzaminus, budžiui j. psk. Linui 
Mintautui buvo suteiktas II-os 
eilės jachtos vado teisės ir bu

vo paskirtas tos dienos “Budžio 
IV”-jo kapitonu. Tuntininkas iš
kilmingai įteikė naujam jachtos 
vadui leidimą ir laivo raktus ir 
spausdamas ranką palinkėjo Ge
ro Vėjo! “Vaivos” laivo jūrų 
skaučių atstovė gintare Regina 
Kancevičiūtė nuo sesių padova
nojo “Budžiui IV” gražią laivo 
Logo knygą.

Po to sekė šio.laivo krikšto ak-1 koje Lietuvių jūrų'Skautijos 
to skaitymas ir pasirašymas. Po 
juo pasirašė p. K. Pocius, p. A.
Maksvytienė irkan. V. Zakaraus
kas kaip krikštytojai, o kaip liu
dininkai pasirašė — p. žadeikis, 
A. Rimas, B. Klimavičius ir M. 
Maksvytis.

Tada sekė Tunto vėliavos iš
nešimas, po ko visi dalyviai ir 
svečiai buvo pavaišinti šampa
nu, kad šį laivą lydėtų laimė ir 
pasisekimai ateities LJS tarny
boje.

Po šio visi krikštytojai ir liu
dininkai buvo pakviesti ant jach
tos, kuri lydima visų kitų lai
vų, išvyko Į ežerą, kur kūma p. 
A. Maksvytienė,' kan. V. Zaka
rauskui kalbant atitinkamą mal
dą Įmeta į ežerą gėlių puokštę 
už žuvusius būdžius ir lietuvius, 
jūrų skautus. Dauguma likusių 
svečių buvo paimti į jūrų šau
lių laivus, o kiti ntiskubėjo į pik
niko vietą, ten pat netoli prie 
ežero pakrančių.

Sugrįžus iš ežero, visi susirin
ko Į pikniko vietą, kur dalyviai 
ir svečiai tapo sočiai pavalgydin
ti ir pavaišinti. Ilgai visi tar
pusavyje šnekučiavosi, dalinosi 
mintimis ir retai pergyvena
mais įspūdžiais,’ kol vakarop 
slenkanti diena .privertė visus 
skirstytis.

legaliai įteisintoja lietuviškoje 
organizacijoje. L. Atkalbinėtojai 
vyresnio amžiaus vadovai — iš 
čia gaunasi išvada su-kokio men
taliteto asmenimis turima rei
kalų, kuriems dar net Liet. 
Skautų S-goje pareigos patikė-

Maloniai buvome nustebinti, 
kuomet šios 'šventės dalyvių ir 
svečių tarpe "matėsi ir Lietuvių 
Skautų S-goje veikiančių jūrų

skautų ir skaučių atstovai, ku
rie buvo labai draugiškai mū
sų priimti ir su kuriais buvo 
draugiškai pasidalinta mintimis. 
Paaiškėjo, kad tarp < jaunesnio 
amžiaus vadovų nėra jokių es
minių skirtumų, todėl iš karto 
tarpe mūsų užsimezgė šilti kon
taktai net ir ateičiai.

Baigiant.tarfame’jūrų skautiš
ką ačiū visiems dalyviams ir sve
čiams, kurie nežiūrint į šalto
ką ir darganą dieną taip -gau
siai atsilankė mūsų šventėje.

Kartu norime painformuoti, 
kad naujai Liet. Jūrų S-gos “Bal
tijos Jūros” Tunto jachta “Bu
dys IV” su~6 įgulos nariais VIII. 
8 d. '7/ dfenų bėgyje atliko ilges
nę- Ijūfįuotpjų; .instruktorių ap- 
moki.n^no. kelionę, aplankė . Mi
chigan^ CjtjT,; New Buffalo, St. 
JosepW,/Bfenton Harbor, South 
Haven’ ir Saugatuck uostus. Mat, 
pagal L. J. S. reguliaminus ir jų 
griežtai prisilaikant, visi kelia- 
mieji 4 jūrų paskautihinko laip
snį ’turi ‘būti — buriuotojai in
struktoriai — išlaikę teoretinius 
ir praktinius egzaminus. Jie tu
ri ėtfiktj/ilgo buriavimo kelio
nes.

Tikimės, kad ateityje'kas nors 
iš dalyvių parašys -į šių žinių 
kampelį apie savo pergyvenimus 
Šioje kelionėje. '
: - L. J. S. "“Baltijos Jūrinį

-TuntŪs . -•

Kelionė į Kenoshą .
Tos kelionės įspūdžius Jjįii 

yotiškai eprešė J. P*.. 
Kofd* Gintaro Valdybos .S- baigęs'Urbanoje veterinarijos 
Zkslus i? kaip bakala.uras,.athBkąs 
praktikos vok
tam laipsniui įsigyt- Jls .ve“ 
lūs, aktyvus irnj Skautijos naiys. nes nuo mžens 
išaušo ir subrendo Liet. .
tiios eilėse Laisvą laiką jts pralei- 
X Prie laivų, vandenų ir laivų 
dėlių. Renka apie laivus 
ir niošia tos srities ;
skaityti jo įspūdžius iš tos keliones, 

riui. 7t
Mes, šeši Chicagos Lietuvių 

Jūrų Skautijos atstovai šusita- 
rėme laivu iš Chicagos'Vykti s. 
m. liepos mėn. 15 d. į Kenoshą, 

-kur norėjome dalyvauti Paverg
tų Tautų ir Wisconsin© Lietu
vių Dienos šventėje. -Apleidžia
me Chicagos uostą kaip tik tub 
metu, kuomet šimtai jachtų rtw- 
šiasi garsioms Mackinac jach
tų regatai — lenktynėms, ku
rios -sutraukia daug jachtų is 
įvairių vietovių.

Michigano ežeras mandagiai 
pasitinka drūtus lietuvių jūrų 
'skautų atstovus, nes ir Jaivas 
ir .įgula nėra žaliūkai. Išvyksta
me iš Chicagos pavakariais, to- 
Bėl neužilgo šaulė tykiaijleidžia- 
Ši į vakarus, kažkur už ūkanoto 
kranto, kaip tik ten, ;kim. pasi
rinkta kryptis, kad vis ilgėjan
čiais šešėliais galėtų perbėgti vi
są Ameriką ir, perbėgus per Van- 
dėnyhus, prikelti mūsų brolius 
ir 'šėses Lietuvoje.

giltas, nestiprus, lyg pavar
gęs vėjas tingiai stumia Keno- 
čhos link mūsų burlaivį, kuris 
lyg gėdindamasis tokio silpno 
vėjelio, ifeneriai čiuožia veid'ro- 
rdiiiiu, nebanguojaričiu ežero ‘pa- 
vifšiūifti,'mat — mūsų Budys IVmūsų’ Budys IV 

pastatytas draugavimui su

.(Nukelta į 5 psl.)

Naujai pakrikštytas "Bodys IV" tuoj po krikšto išplaukia su krikštytojais ir liudininkais į e žarą {mesti gėliy 
puokštę už žuvusius j. skautus ir j. būdžius. Iš kairės i dešinę: K. Pocius, p. Žadeikienė, p. Žadeikis, jachtos 
kpt. L. Mintaufas, kūma j. šaulė A. Maklvytienė, kun. Z. Zakarauskas ir Čikagos jury šauliy kp. P-kas B.

Klimą vičiūs.
Foto. A. -Rimas

L. J. S-jos Baltijos Jūros Tun
to Vadovai ir Vadovės reiškia gi
lią padėką kūmui p. K. Tociui 
už malonią auką ’Liet. Jūrų 
Skautijai, o kūmai p. A. Maks- 
vytienei už patiektą šampaną ir 
kt. gėrimus bei skanų maistą, 
kurio užteko net visiems taip 
gausiai susirinkusiems šios šven
tės dalyviams.

Ypatingai dėkojame kananin- 
kui Vaclovui Zakarauskui, ku
ris ne tik savo atvykimu, ne 
tik religinės dalies atlikimu bei 
pamokslu, bet ir ilgesniu -pasi
svečiavimu mūsų tarpe, pratur
tino mūsų sielas ir davė inspi
raciją tolibesnei veiklai. Atsisa
kydamas jam pasiūlyto honora
ro. jis ne tik finansiniai parėmė 
“Baltijos Jūros” Tuntą, bet su
teikė malonų, pojūtį, jog mūsų 
tarpe dar yra net ir aukštesnio 
laipsnio dvasiškių, kurie L. Jūrų 
Skautijos veiklos idealus, aukš
čiau už dolerį stato.

Mūsų gili padėka p. žadeikiui, 
Chicagos L. B. Apygardos Ta
rybos Nariui, Jurų šaulių at
stovui p. B. Klimavičiui, Chr- 
cagos Jūrų šaulių Kuopos Pir
mininkui ir jo šauniems Jūrų 
šauliams, Korp! Gintaras at
stovui gintariečiui Alg. Rimui, 
kurie mus sveikino, linkėjo sėk
mės ir labai gražiai šioje šven
tėje mums talkininkavo.

Su dideliu apgailestavimu tu
rime iškelti faktą,, kas ypatin
gai US Baltijos Jūros Tunto 
Vadovus stebina, tai kai kurių

Great

Machine

America is‘the place; that is made 
oiit "Of dreams. And, US. Savings 
Bonds have been'helping’to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in leSfe than 
six years. That means your dreams 
can come tnle fasterthan ever before.

You can buy shnrfes in your parti
cular Tirtam by joining the Payroll 
Savings Plan whėre you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, yoūr American 
will be a reality.

SERIES E i?oo6fiod‘ooo

N<hr B BoMs j&y S’. % fo
malūnu of 5 years. 10 motths (f. the first.. * 

f they can be cashed *at ydar bank, hrterm Ja hot subject to į 
or local income taxes, and federal tax may 1 
be deferred urihl redemption. 7

Take stock in America.
x 7AV 'Bonds-mature in less than -six.’years.

Chicago, I1L 60608
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• Rūpestis x ..yyriaiLsybei , - buvo 
didelis, kadetas ekonominis jju- 
blogėjinias del - jesAnČiu sąlygų 
dar- labiau nepadidėlų ir būtų 
surasta priemonių ekonominei 
būklei pagerinti. Dairytasi, iš 
kur būtų galima surasti lėšų 
tam pažadui įvykdyti — ūkinin
kų mokesčiams sumažinti. Vi
sas vyriausybės dėmesys nukry
po į, valdžios aparate dirbančių 
valdininkų algų apkarpymo rei-

Ne be pagrindo buvo' visuo
menėje piktinamasi ministerių, 
direktorių ir kitų, užimančių 
svarbius postus, dideliais atly
ginimas. Juos sumažinti vyriau
sybei, nebūtų buvę sunkumų. 
Bet tas jų algų sumažinimas, 
kai jų tebuvo, galima sakyti, 
kelios dešimtys, biudžete nesu
darė stambesnių sumų, kad būtų 
galima buvę sumažinti ūkinin
kų mokesčius. Norint tas su
mas sukelti, ko bus netekta su
mažinus mokesčius, reikėjo pa
liesti su tais algų apkarpymais 
ko ne visus valdininkus visose 
kategorijose, iki laiškininko at
lyginimo dydžio.

Nemažiau naujoji vyriausybė 
rūpinosi ir Lietuvos ekonomi
niais reikalais. Ekonominis ato
slūgis vis labiau reiškėsi 
tuvoje. Tam poveikiui 
ninti nebuvo lengva 
veiksmingų priemonių,
tą naujų rinkų ūkio produk
tams. Ūkinės kooperacijos ben
drovės buvo skatinamos plačiau 
išvystyti savo veiklą. Lygiai 
tokios pat pastangos buvo pas
tebėtos ir ūkinio profesinio švie
timo srityje. Nebuvo pamirš
ti ir ūkininkams pažadėti mo
kesčių palengvinimai. Tiesa, 
tiesioginiai žemės mokesčiai 
valstybiniame 300 milijonų biu
džete tesudarė vos 12 milijonų

ir Lie- 
sušvel- 
surasti 
leško-

A. VILAINTS

NUOTAIKOS
sĮimąjU-bfet ūkininkams, žemės 
ūkio produktų kainoms krin
tant, jr brang^plį^ (cįb)s / pre
kėms, kuriosrjiemsj! buvo ; bū
tinos' ūkiniame gyvenime, ‘su
darė jau tokią: sunkią padėtį, 
kad nevienas uždelsdavp mokės- 
ėių mokėjimą net iki policijos 
raginimų ir tų mokesčių ieško
jimo priverstiniu buiiu.

Nors konkrečiai šia linkme 
buvo einama atsargiai; lėtokai, 
bet valdinikija tai jautė; Buvo 
galima teigti, kad tai buvo vie
na iš jautriausių rietu pačiame 
valstybės aparate, “kur kiekvie
nas, galįs gauti sumažintą algą 
valdininkas, reiškė savo nepasi
tenkinimą tuo - projektu. Jau 
'pats valdžios pasikeitimas val
dininkijoje buvo išgyvenamas 
ne be rūpesčių ir baimės. Dau
gelio galvoje jau ir taip pynė
si mintys, jog tai nesibaigs vien 
tik ministerių ar direktorių pa
keitimais valstybės aparate.

Galvojo, kad tai vyks daug 
platesne skale. Ypač tai jautė 
tie, kurie buvo tapę valdinin
kais ne savo profesinių kvalifi
kacijų dėka, o gavę vietą vien 
dėl savo pasidarbavimo politi
nėj srity ar aukštose vietose 
sėdėjusių dėdžių parama. Nors 
valdžios pasikeitimas tikrumo
je nelietė masinio valdininkų procedūra, Įstatymais Įteisinanti 
pakeitimo, bet jie jautėsi atsidū- tokį kunigų algų nubraukimą, 
rę netvirtose savo pozicijose, 
baiminosi, kaip sakoma, skliau- 
dė ausis, kiti net svarstė, ar nė- 
ra galimybių perbėgti i valdan
čiųjų partijų stovyklos pusę. Jie 
stengėsi galimą algų apkarpy
mo klausimą nukreipti Į kitas 
pozicijas. Ir valdininkų tarpe 
atsirado peršančių vyriausybei 
rasti išeitį tam apkarpymui iš
vengti. '• -

Pirmiausia — nebemokėti ku
nigams algų, kas rinkinių metu 
buvo plačiai komentuojama, 
nes kunigams algų atėmimas

i

b

r*

• *»’J

North Rockwell įmonė jau dirba projektus erdvilaiviams, kurie galės ii erdvės patys nusileisti 
ant žemės. Čia matomi tokie erdvėlai/io įrengimai jau pastatytame modelyje.

4*

Net neųalinėius laiku
kė^i tų .mokesčių |xrfkija vargi-i ieškojo. Todėl praplėtimui no- 
nov žadėdama juos išieškoti su h int ąri nenorint tam tikra dali- 
pabaųdpuu^ priversliųu badų, mi būvu ixasinaudojan a ir dar- 

ihokes- >Uiiinkqt 
vyriausybė tai nuvokė,

. .. kėjo primerkti akis, nes tik pra
monei prąsįplęėiant galėjo atsi
rasti daugiau naujų darbų; jus 
augimas, savaime suprantama, 

Į ir ūkiniu atžvilgiu buvo I.ietu- 
i vai naudingas.

suino-! vyriausybė jų nenorėjo ir ne-

j pardįlodanį dalį turto 
tčiamv padefigti.'
į Darbi n i nkti ms irgi pagerinti 
|būklę buvo sunkiai Įmanomas 
! reikalas. Lietuvoje, kaip žinia, 
pramonė nebuvo plačiai išsivys- ' 
ęiusį. Tiesa, ji sparčiai plėtėsi.t 
bet buvo dar toli iki galimu' 
ribų. Kad ji galėtu tarpti ir aug
ti, jau anksčiau kitų vyriausy
bių buvo apsaugojama aukštais 
muitais už iš užsienio įvežamas 
tokio pat pobūdžio prekes. Ir 
prie esančių darbininkų atlygi
nimų mūsų gaminių pagamini
mas kažkodėl nebuvo pigus. 
Tiesa, to pelno būta, bet pramo
nininkai nekimšo pinigų sau į 
maišus, bet tą pelną sunaudoda
vo pačios pramonės praplėtimo 
reikalams. Kito būdo kaip ir 
nebūta.

raumenimis. Aišku, 
bet rei-

(Bus (langiau)

"NAUJIENOS” KIEKVIENŲ

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Kapitalų patys pramonininkai 
k” | neturėjo, nebuvo kur jų susi- 

j griebti, nes Į smulkios apimties 
s pramonę užsienio kapitalistai 
nesiskverbė ir, rodos, ir pati

jų ekonominei būklei esąs la-|pyti, bet svarstyta, naujokų pa- išskiriant tuos atvejus, kada ri
bai mažai reikšmingas. Tiesa,' ruošimo plano nesiaurinant, su- daus tvarkai išlaikyti kai l._ 
vyriausybė ir to reikalo nebuvo1 trumpinti karinės tarnybos lai- riais atvejais

bet, i ką ir to pasėkoje būtų galima pasiprašytų tos jėgos padėčiai 
sumažinti ir karininkų skaičių.! apvaldyti.
Visuomenėje ir valdininkų tar-j 
pe pasigirsdavo ir nepasitenki
nančių balsų ir karininkų atžvil
giu. žinoma, niekas nedrįso 
neigti kariuomenės atlikto svar
baus vaidmens Lietuvos atstaty
mo darber ir kad dėl to kariai 
nusipelno didelės pagarbos, bet 
būta ir nepasitenkinimo ir tai 
ne vien tik atlyginimo atveju. .

Kai kam nepatiko, jog kari
ninkijos tarpe esama panašaus 
pasipūtimo^ kaip tai buvo ir ca
ro kariuomenėje. Esą ta atsi
nešta dvasia dar būk nebus iš
garavusi. Kariuomenė esanti 
tam tikra prasme ne lik užda
ras, bet ir privilegijuotas luo
mas, net žiūrįs iš aukšto į kitų 
profesijų valdinikiją.

Gal čia ir būta kiek tiesos, ką 
parodo kiek vėliau buvęs Įvy
kis. Lošdami kortomis dėl vie
no sėkmės ir kito nesėkmės 
susiginčijo buvęs teisiningumo 
ministeris L. Noreika ir kapito
nas Okolič Kazarinas. Tur būt, 
dėl savo nesėkmės gal kiek ir 
pasikarščiavęs L. Noreika pasa
kė keletą Įžeidžiančių žodžių 
kapitono Kazarino adresu. Pas
tarasis nieko nelaukęs stvėrėsi 
ginklo ir L. Noreiką mirtinai 
pašovė. Byla dėl šios žmogžu
dystės atsidūrė teisme.

Teisme kap. Okulič Kazarinas 
visai šaltai aiškinosi, jog jis ki
taip pasielgti ir negalėjęs.. Jis 
pirmiausia esąs karininkas, ir 
jam mesti Įžeidimai esąs pa
čios kariuomenės garbės įžeidi
mas, ir tik dėl tos priežasties 
jis ir nudėjęs L. Noreiką. To
kios pat nuomonės buvo ir tuo 
rėmėsi jo gynėjai. Bet kadangi 
buvo nušautas teisininkas, net' 
buvęs teisingumo ministeris ir, 
aišku, dėl to įvykio buvo susi
jaudinusi ir visuomenė, tad jis 
nebuvo visai išteisintas. Kapi
tonas Kazarinas gavo keturius 
metus tvirtovės bausmės.

išleidusi iš savo dėmesio, 1 
bent man regis, tai buvo tik er
gelis dėl ergelio, daugiausia tei
kiąs tik medžiagos opozicijai, 
negu realių rezultatų, galinčių 
ką nors reikšti valstybinio biu
džeto išlaidų skalėje. Be to tam 
buvo reikalinga ir įstatyminė

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYS1M PASAULI. Atsiminimai ir 
Intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra’ 517 psL
_ Jurgis GHauda, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltu statytojų su sovietais sukeltu mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

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

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

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

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

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

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

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

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 48 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 

L 52 psl., $1,00.
Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1737 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60601 
atidisukant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

Čia verta prisiminti, kad ku
nigams algų mokėjimas nebuvo 
tik krikščionių demokratų blo
ko išmislas. Jis buvo paremtas 
caro laikais veikiančiu įstaty
mu. Kunigams caro valdžia mo
kėjo pagal susitarimą už nusa
vintas bažnyčių ir vienuolynų 
žemes bei kitą jos turtą dėl bu
vusių Įvairių sukilimų, ar caro 
atskiru Įsakymu jas atimant. 
Kitas, žinoma, ir labai teisėtas 
pagrindas tam algų mokėjimui, 
buvo valstybės atsilyginimas už 
vedamą metrikacij os darbą. 
Bet buvo žinoma tiesa, kad tas 
atlyginimas buvo svarbus, turint 
galvoje iš tikinčiųjų už religi
nius patarnavimus ateinančias 
Įplaukas. Ypač, kad pačios ku
nigų algos tesiekė vos tik kelias 
dešimtis litų mėnesiui. Tas ku
nigų pajamas matyti nelaikė 
svarbiomis ir būtinomis jų pra
gyvenimui ir pati hierarchija, 
nes vėliau, tautininkų valdymo 
laikais,! tas kunigų algas paga 
sąrašus pasiimdavo vyskupijų 
kurijos, ir tų algų kunigai ne
gaudavo. Kunigų algos kurijų 
buvo panaudojamos katalikų 
akcijai, seminarijų statybai, 
švietimo reikalams ir, berods, 
tų kunigų išlaikymui, kurie dėl; 
ligos, senatvės nebeturėdavo 
Įplaukų, nei santaupų.

Bet vyriausybė, norėdama ne
bemokėti tų algų, negalėjo to 
padaryti ir norėdama. Reikėjo 
išleisti pakeičiančius Įstatymus 
ir, nenorint duoti atlyginimų už 
metrikaciją, būtų reikėję su
kurti tam tikrą įstaigą su valdi
ninkų tinklu ir, žinoma, jiems 
išmokant mėnesinius atlygini
mus, tur būt, nieko ir nebūtų 
likę valstybės iždui sutaupyti.

Vyriausybė galvojo apkarpyti 
algas ir kariuomenėje tarnau
jantiems karininkams. Jų atly
ginimai ir pačios atlyginimų ka- 
tegoriojs atrodė nevienam per- 
aukštos. Tie dalykai būk buvę 
jau ir vyriausybės galvose. Tais 
pačiais taupumo sumetimais esą 
manytane tik jų algas apkar-

to- 
ta 
ir 

te-

pati vyriausybė

Neabejotina, kad tada buvu
sios vyriausybės nuotaikos ir 
ketinimai pasiekdavo kariuome
nės vadovybės ir buvo žinomi 
bei komentuojami visų karinin
kų tarpe. Neatrodo jog jie būtų 
buvę jiems prie širdies ir. nė.vien 
dėl algų apkarpymo bet ir dėl 
galimų jo pertvarkymų siauri
nančių jų teises, ar, kaip visuo
menėje buvo išsireiškiamą, sie
kiant tų luominių privilegijų 
pašalinimo. Tai galėjo būti ir 
akstinas karininkams ieškoti 
priemonių, kaip tų nemalonių 
dalykų būtų galima išvengti.

Nebus. perdaug apsirikta, kad 
tų nepasitenkinimų pasireikš
davo ir balsavusiųjų tarpe už 
dabar esančias vyriausybėje par
tijas. Jie daugiausia buvo nepa
tenkinti, jog viskas eina labai 
lėtu tempu, nepasikeičia išsyk, 
perėmus valdžią kairiesiems. 
Atrodo, kad jiems buvo sunku 
Įsigilinti ir suprasti, jog tam 
reikia laiko ir svarbiausia — iš
leisti visą eilę Įstatymų, ku
riems priimti neužtenka vie
nos kitos dienos. Jautė tam tik
ro nusivylimo ir ūkininkai dėl 
žadėtu mokesčiu sumažinimu. 
Vis tebesitęsė tų pažadų kalbos, 
o konkrečiai imant nieko pa
lengvinančio dar nesulaukta.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
10ę didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntiinui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčient čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Nežinau, ar iš rišo buvo 
kio pobūdžio pastatas, ar 
bausmė galėjo būti atlikta 
kalėjimo celėje, ir kiek jam
ko iškalėti; Bet kai jau buvau 
stovykloje, turėdamas daug 
laiko išsiplepėjimui, užsimi
niau, rodos, tą reikalą vienam 
suprantančiam asmeniui. Man 
buvo išaiškinta, kad pagal bu
vusius kariuomenės statutus 
tvirtove baudžiamas karininkas 
esąs neprarandąs turėto laips
nio ir net gaunamos algos, o 
bausmę atlikęs galėjo vėl būti 
priimamas Į kariuomenės eiles. 
Ar tikrai taip ir buvo, man liko
si abejonė iki šiai dienai.

Iš viso esą vyriausybė turėjusi 
planų, kad kariuomenę reikėsią 
Įderinti į demokratines valsty
bės įprastus rėmus, kur ji, kaip 
nepolitinė, savaip susitvarkiusi, 
disciplinuota jėga, tačiau ne
reiškianti simpatijų kuriai par
tijai. Tai būtų jėga tik valsty
bės sienoms ir laisvei ginti, visai 
nesidominčia vykstančiais įvy
kiais vidaus gyvenime, žinoma,

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS i N THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50.

KristiĮonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK By
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.(X>. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusk knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino, Antano Smetonos veiklą
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti S1.50 čeki 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštui tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLLX'OIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

rjsuRH

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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 nuošimčiu* nuo mė
nesio pirmos.

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 6060S
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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nant pametusį visus idealus ir 
idėjas, paneigusį visus principus 
ir socialines normas, įskaitant 
teisę ir moralę, žmogų — nihilis-

istorinės patrankos Hue mieste, kuris buvo Vietnamo imperatoriy 
sostinė. Tos patrankos yra mėgiama jauny poreliy susitikimo vieta.

parašytame veikale “Der Wille 
zur N ach t”, žvelgdamas iŠ XIX 
šimtmečio pabaigos į ateitį, F. 
Nietzsche rašė:

“Ką aš pasakoju, tai yra dvie-

JAUNIMAS REIKALINGAS GYDYMO
■

> P. STRAVINSKAS .

Vokiečių filosofas Friedrich 
Nietzsche (1844—1900), atkak- 

nn Į liai kovojęs su krikščionybės 
^idėjomis, jų vietoje siūlęs savą

sias antžmogystės (Uebermen- 
schentum) idėjas, laukė atei
nant į pasaulį antžmogio. Tik
tai jis, vietoje to jo išsvajoto 
žmogaus — idealo, pamatė atei-

$13.00

negali ateiti —tai nihilizmo atė-
& ateitis jau kalba šim

tais ženklų, šis likimas jau reiš
kiasi visur”... t
Ar turime šiandien F. Nietzsches 

pranašautąjį nihilizmą?
’ ' 4

Tikrasis nihilizmas pasireiš
kia, kaip minėjau, visų idealų 
pametimu; visų vadovaujamųjų 
idėjų ir principų paneigimu; visų 
socialinių normų, įskaitant tei
sės ir moralės normas, atmeti
mu; žmogaus neturėjimu idea
lizmo; jo nenoru daryti nieko,

iB

Prieš porą metų Brežnevas su Kosyginu prižadėjo vi
siems Sovietų Sąjungos gyventojams palengvinti gyveni
mo sąlygas, pagaminti daugiau drabužių, apkrauti krau
tuvių lentynas būtiniausiu maistu ir pakelti kiekvieno 
krašto gyventojo gerbūvi 27%. Maistas krautuvių lenty
nose turėjo atsirasti pirmais šio penkmečio metais, o visi 
kiti pagerinimai ir lengvatos tikrai turėjo būti įgyven
dintos dabartinio penkmečio plano pabaigoje, t. y., apie 
1975-tus metus.

Šiandien sovietų valdžios planai jau pakeisti. Aukš
čiausioji sovietų imperijos vadovybė jau žino, kad nega
lės išpildyti gyventojams duotų pažadų, užtat ji jau iš 
anksto planuoja, kaip reikės kiekvienam dar labiau su
veržti diržą ir apraminti. Brežnevas su Kosyginu jau se
niai žinojo, kad šią žiemą ir ateinantį pavasarį visoje Ru
sijoje bus maisto stoka, todėl jis iš anksto ieškojo priemo
nių planams keisti ir propagandai pertvarkytu Kosygi
nas padarė inspekcinę kelionę Lietuvoje ir įsakė komu
nistams surinkti iš laukų kiekvieną varpą, o pats Brežne
vas išvažiavo į Kazachstaną, asmeniškai organizuodamas 
reikalingus darbininkus noksiantiems .javams laiku nuva-j 
lyti. Jeigu Lietuvoje ir Kazachstane nebus laiku nuimtas I 
derlius, tai padėtis visoje Sovietų Sąjungoje bus dar 
sunkesnė.

Brežnevas, gavęs žinias apie blogą derlių, tuojau 
pradėjo ieškoti būdų susitarti su JAV dėl javų. Siuntė 
Amerikon žemės ūkio specialistus ir kvietė ne tiktai patį 
prezidentą, bet ir kitus JAV pareigūnus vykti Maskvon 
ir rasti bendrą kalbą prekybos reikalais. Brežnevas žino
jo, kad rusams reikalingų javų jis galės gauti tiktai Ame
rikoje. Kitos valstybės vos pasigamina javų duonai, tuo 
tarpu JAV dar ir šiandien tebemoka ūkininkams, kad jie 
javų nesėtų, nes vėliau nebežino, ką su jais daryti. Jis 
nekreipė dėmesio į šiaurės Vietnamui paskelbtą blokadą 
ir uždraudė sovietų laikraščių redaktoriams pranešinėti 
žinias apie šiaurės Vietnamo bombardavimus, uostų ir 
karo sandėlių griovimus. Svarbu, kad atvažiuotų JAV 
prezidentas ir būtų rasta bendra kalba “pasaulio taikai” 
ir prekybai su J. A. Valstybėmis.

Tiktai dabar aiškėja, kad šiais metais visai neužde
rėjo javai Ukrainoje ir Pavolgyje. Praeitą žiemą tose sri
tyse isknto labai mažai sniego. Paspaudę stipresni šal
čiai visiškai iššaldė žiemkenčius. Šiaurės Kaukaze ir Lie-

tuvoje derlius buvo geras. Kazachstane derlius atrodė 
gana geras, bet ne kiekvieną metą rusams pavyksta jis 
nuimti. Labai dažnai, javams dar nenunokus, vėjas už
neša sniegą ir viską uždengia. Kazachstane javai vėliau 
prinoksta. Jeigu nespėja jų laiku nuvalyti, tai Šalčiai su 
sniegu viską sugadina. Brežnevas suvarė į Kazachstaną 
kareivius, kalinius ir komunistinį jaunimą. Visi pasiruo
šę laukia, kad galėtų prinokusius javus nuvalyti.

Sovietų pirkliai, Amerikoje užsakę javų už visą bili
joną dolerių, išvažiavo namo. Sovietų valdžia jau ruo
šia prekybos laivus, kad galėtų atplaukti į Ameriką ir 
pasiimti užpirktus javus. Rusai nori gauti javus laiku, 
kad krašte neprasidėtų neramumai. Sovietų valdžia pri
žadėjo lengvatas, tuo tarpu dabar kiekvienam teks dar 
labiau susispausti. Sovietų valdžia turi pirmon eilėn ap
rengti ir išmaitinti trijų milijonų kariuomenę, stovin
čią Kinijos pasienyje ir okupuotuose kraštuose. Jiems | 

I teks išmaitinti gausų policijos aparatą ir policininkų šei
mas. Dabartines privilegijas turintieji komunistai taip 
pat jų neatsisakys.

Nederlius, nevykusi gamybos sistema, stoka priežiū
ros, nuolatinės “kombinacijos” ir vagiliavimas aukštuo
se valdžios sluoksniuose verčia valdovus galvoti apie es
mines pakaitas dabartinėje ūkio sistemoje. Kiekvienam 
sovietų valdžios atstovui aiškėja, kad sovietinei sistemai 

[bus labai sunku atsigauti nuo dabartinės maisto krizės. 
' Šiais metais stigs ne tiktai duonos, bet ir daržovių. Bul
vių jau dabar nėra, o kur pavasaris ?

Sovietų valdžia jau užsakė Amerikoje 16 milijonų -to
nų javų. Bekviečią ir rugių užsakė kukurūzų, pupų,avi- 
žų ir miežių. -Rusai gaus trumpalaikį kreditą 500 milijo
nų dolerių, bet už likusią sumą rusai turės mokėti auksu. 
Europos bankai jau apskaičiuoja, kad Sovietų Sąjunga 
turės perleisti Amerikai dideles savo aukso atsargas. Vo
kietijos ekonomistai, arčiau sekantieji Sovietų Sąjungos 
ūkio reikalus, mano, kad dabartinė maisto krizė bus ne
paprastai sunki pačioje Rusijoje ir rusų valdomuose kraš
tuose. - 'Kremliaus valdovai iš anksto skuba parsigabenti 
javų, kad dirbtuvėse neprasidėtų streikai, kaip prieš po
rą metų vyko Lenkijoje

Sovietų Sąjungos gyvenimą sekantieji specialistai 
pranašauja, kad maisto krizė gali atnešti pakaitų val-‘ 
džios sąstate. Brežnevo padėtis pasunkėjo, kai Egipto; 
prezidentas Sadatas Įsakė patarėjams išsikraustyti. Blo
gas derlius ir dideli pažadai Naseriui išvertė Chruščiovą 
iš valdžios. Panašaus likimo gali susilaukti ir Brežnevas. 
Brežnevą gali paleisti pensijon, bet valdžią pagrobusioji 
bolševikų grupė yra pasiryžusi laikytis valdžioje ir ginti 
dabartines savo privilegijas. Komunistai suverš diržus 
gyventojams, bet nuo valdžios vairo nesitrauks. Gyven
tojai turės juos pavaryti. i

malonumų; jo nenoru dirbti jo
kio nesavanaudiško, idėjinio 
darbo, darbo savo bendruome
nei, tautai valstybei ar visai 
žmonijai.

Tokio nihilizmo šiandien gal 
dar niekur ir nėra. Tiktai visuo
se kraštuose ir visose tautose 
pastebimas žmonių linkimas j 
jį. Ypač gi pastebimas žmonių

ti jokio idėjinio darbo, bent jau

Kokie šiandien esame mes visi?
Ir mes daugiau ar mažiau esa

me paveikti tos bepradėdančios 
šiandien reikštis nihilizmo ligos, 
jo dvasios. Taip yra su mūsų 
vyresniąja karta, taip ir su jau-, 
nimu.

Ne tokie buvo tie, -kurie perei
to šimtmečio dešimtmečiuose, 
nuo Simano Daukanto laikų ža
dino mūsų liaudį iš tautinio ap
snūdimo; kurie kovojo su ca
rinės Rusijos priespauda; ku
rie dalyvavo 1863 metu sukili
me; kurie -ėjo į Sibirą už lietu
viškos knygos skaitymą ir pla
tinimą; kurie gyvai, kūrybiškai 
reiškėsi kultūrine ir politine 
veikla, ypač gi nuo pereito šimt
mečio pabaigos iki buvo atsta-

tuva; kurie ir -Amerikoje kūrė, 
steigė parapijas, organizavo 
draugijas, patys net ir mokslo

Ne, ne, mums visiems trūks
ta jau išmirusių ar bebaigiančių 
išmirti anos gražios, šviesios pra
eities lietuvių idėjinio veido, Jų 
energijos, jų idealizmo. Nostra 
culpa! j

Ir koks yra Šiandie mūsų 
jaunimas?

. . I
-Liūdniausia, kad mūsų jau

nimui to visa trūksta, gai net 
daugiau negu mums, vyresnie
siems. • |

-Netiesa? Kas abejoja, teatsa-, 
ko -sau į šiuos klausimus:

-L) -Kiek mūsų Jaunimo yra or-, 
ganizuoto, dirbančio -idėjinį dar-; 
bą, ir kiek Jo dingusio neorga-i 
nizuotoje masėje ar svetimųjų.'

2) Ar pakankamai sava veik-

la reiškiasi mūsų organizuota
sis jaunimas ? Ką gi jis per dau
gelį metų labai žymaus, istorinio

nuopelnai?
3) Kiek mūsų jaunimo pri

klauso mūsų pasaulėžvalginėms, 
kultūrinėms, ypač politinėms or
ganizacijoms, kur jis galėtų gra
žiai dirbti su visokio amžiaus lie
tuviais? Kiek jo priklauso LB ? 
Kiek reiškiasi Altą, sudarančio 
se organizacijose ir kitur?■ .- - -- ’ - f

4) Kiek mūs jaunimo daly
vauja mūsų tautinių švenčių mi
nėjimuose, net ir Vasario 16- 
sios, nors šiuose pastaruose jo 
ir kiek daugiau atsilanko?

5) Kiek matome mūsų jaunų- 
žmonių mūsų protesto demons
tracijoj'e prieš Lietuvos, okupan
tą ? Kiek jo dalyvavo, pvz., 'Chi
cago]e prieš kurį laiką sureng
toje maldos manifestacijoje, ry-' 
šium su religijos persekiojimu 

■okup. Lietuvoje?
’6) Kodėl II-jo PL Jaunimo 

Kongreso dienomis, kaip teisin
gai pastebi ir Tėviškės Žiburių 
1972.VII.27 r. vedamasis, nebu- ■T ' '
vp nei ^ Chicagoj e ?nei kituose 
miestuose surengta didinga, įs
pūdinga protesto demonstracija 
prieš Lietuvos okupaciją, kaip 
tokia demonstracija buvo su
rengta estų, Toronte, jų tauti
nių šokių proga?

7) Kodėl iš PLJ Kongreso pro
gramos .pradžioje, kaip irgi pa- 

' stebi Tž minėtas vedamasis, bu
vo išstumta religija iš vertybių

gramą pamaldų ? Ar' tai derina
si su mūsų brolių okup. Lietuvoj 
protestais dėl religinio persekio- 

į Jimo, kurie reiškiami net gyvy
bės auka, susideginimais?

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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Ūkininku tapęs Jonas Rugienius susižavėjo nauja 

idėja. Iš kažkur jis ištraukė, kad galima uždirbti rub
lių. jeigu įsigysi belgišką eržilą. Jis parsigabeno gerą 
eržilą iš Belgijos ir naudojo jį veislei. Jis imdavo gerus 
pinigus, bet jis tuos pinigus ir praleisdavo. Pirmon ei
lėn, jis pats sutartą dieną neidavo į darbą, turėdavo 
prižiūrėti kumelį. Vėliau gavęs pinigus, jis pats pa
kviesdavo atvykusį ūkininką išgerti. Pinigai už eržilą 
jam lengvai ateidavo, tai jis jautėsi turįs teisę tuos pi
nigus lengvai ir praleisti. įsigytas eržilas jį dar labiau 
pririšo prie butelio, negu gero derliaus pardavimas.

Griškabūdyje Joną Rugienių labai gerai pažino visi 
smuklininkai. Jis pas kiekvieną išgerdavo iš eilės. Kai 
jis jau nusigerdavo ir negalėdavo pastovėti ant kojų, 
tai smuklės savininkas, būdavo. Įmeta Rugienių į veži
mą. išveda arklius ant kelio, pririša vadeles ant rungo 
ir paleidžia į Rygiškius. Gražiausia, kad tie arkliai vi
suomet šeimininką saugiai parveždavo namo. Kelis 
kartus jį paleido sausros metu, bet jį parvežė ir didelio 
lietaus metu. Kelias į Rygiškius buvo apsemtas. Jeigu 
arkliai bent kiek būtų pasukę iš kelio ir vežimo ratas 
būtų patekęs į grabę, tai vežimas būtų apvirtęs ir pats 
Rugienius būtų patekęs į balą. Bet arkliai niekad veži
mo neapvertė.

Rygiškių ūkininkai važiuodavo kitu keliu. Jie ir 
Novą pervažiuodavo kitu tiltu. Bet vieną pavasarį, kai 
išvirto daugiau lietaus ir ledai nunešė nedidelį medinį 
tiltą, tai buvo pavojinga važiuoti per Novą. Bet Jono 
Rugieniaus arkliai ir be tilto pervažiuodavo saugiau 
Novą ir parvežė namo gerokai išgėrusį šeimininką. Vi
si pripažino, kad arklys yra labai protingas gyvulys. Jis

žino namus ir mato nelaimes. Jeigu niekas iš gero ke
lio jo neišves, tai jis ne tik namus ras, bet saugiau ir 
patį šeimininką parveš.

Mano laikais ne tik Rygiškiuose, bet ir visoje Griš
kabūdžio apylinkėje žmonės tekalbėjo apie Rugienius. 
Pradžioje apie nepaprastai gabų ir daug žadanti klieri
ką. "Vėliau kalbos ėjo apie jo proto susimaišymą ir tė
vo mirtį. Dar vėliau kalbos ėjo apie Jono Rugieniaus 
nusigyvenimą ir visišką didžiausio ūkio nusmukimą. 
Apie Joną Jablonskį mažai kas tekalbėjo. Tuo tarpu 
Rygiškius išgarsino ne tais laikais garsūs Rugieniai, bet 
ramūs nepaprastai darbštus Rygiškių Jonas.

LIETUVIŠKIAUSIA LIETUVOS VIETA

Atidžiai skaičiau visas istorijas, kuriose buvo apra
šomi 190o-ieji metai. Man tas laikotarpis labai rūpėjo, 
jis tapo dalimi mano ir mano tėvų gyvenimo. Rimtės-, 
nių studijų, apimančių visą tą laikotarpį, aš dar ne
mačiau. Bet esu skaitęs didelę daugybę straipsnių, lie
čiančių žmonių nuotaikas ir atliktus darbus, žmonės 
buvo nepatenkinti įvairiose Lietuvos vietose, bet nea
pykanta prieš okupantą, man matos, niekur nebuvo 
tokia stipri, kokia ji buvo Griškabūdžio valsčiuje ir 
lietuviškuose kaimuose. Man atrodo, kad Griškabūdis 
buvo pati lietuviškiausioji vieta visoje to meto Lietu
voje.

Lietuviškiausioj i ji buvo ne dėl to, kad Jonas Jab
lonskis Griškabūdžio kaimų kalbą padėjo bendrosios 
lietuvių kalbos pagrindan, bet dėl to, kad Bliuviškių, 
Rygiškių, Kermoškalnio, Vidgirių, Parogupių, Sparvi
nių. Mergbūdžio, Kėkštų ir Pakėkštupių kaimų gyven
tojai su didžiausiu pasiryžimu kovojo prieš rusus už 
lietuvišką žodį ir pačių lietuvių tvarką ne tiktai kai
muose, bet miesteliuose ir valsčiuose.

Kad Griškabūdžio lietuviai, kaip vienas stotų prieš

rusą ir visa ką rusiškoji galia ir rusiškoji dvasia reiškė, 
Griškabūdžio -kaimus turėjo 'lankyti Jablonskiai, 
Grigaičiai, Baltrušaičiai ir kt, 'turėjo valandų valan
das praleisti su Gustainiais, Kromais, Mauzais, Tumo- 
sais, Viščiukais ir visa‘eile-kitų savo krašto reikalais 
besirūpinančių lietuvių. Neapykanton prieš rusišką 
dvasią turėjo hūti Įtraukti minėtų vyrų šeimos nariai, 
ir ypatingai griežtai turėjo pasireikšti tų šeimų mote
rys, stipriausieji šeimos ramsčiai ir lietuvybės puoselė
tojai. Taip pat vienan ryžtan turėjo būti įtrauktas ne 
ūktai kiekvienas Griškabūdžio gyventojas. Neapykan
ta prieš rusus turėjo degti Tie tik lietuvis, bet ir Griš
kabūdyje gyvenantis žydas, Uenkas, karajimas ir toto

rius. Neapykanton įsitraukė kiekvienas vietos gyven
tojas ir iš toliau j Griškabūdį duonos ieškoti atėjęs mū
sų tautietis. Kiekvienas Griškabūdžio žydas kalbėjo 
gražiai lietuviškai, kiekvienas lenkas lietuvius suprato. 
(J keli totoriai, jeigu jie dar nevirto Totoraičiais, tai 
pritarė lietuviams, kai 'Griškabūdžio bažnyčioje revo
liucionieriai , maldoje pradėjus garbinti‘carą, sušuko 
prieš carą ir jo valdžią nukreiptus šūkius. Totoriai sa
vo mečetėje aptaria visus klausimus, o lietuviai katali
kai ten tiktai meldžiasi. Bet kai Griškabūdyje, bažny
čioje pasigirdo balsas prieš caro valdžią, tai totoriams 
patiko. Jie pamatė, kad lietuviai pasirinko naują 
kelią.

'Griškabūdyje revoliucionieriai, organizuotai Įėję į 
bažnyčią ir paleidę kelis obalsius prieš caro valdžią, iš
ėjo laukan ir paleido tris garsias revolverių salves. 
J uo pačiu metu šventoriuje, prie kapinių atsistojo jau
nas vyras, panašus į japoną, pasakė kalbą, patarda
mas lietuviams pasipriešinti carui ir jo atsiųstiems žan
darams. Kadakalba buvo baigta, tai Griškabūdžio gies
mininkai bažnyčioje užtraukė “Lietuva, Tėvynė mū
sų”. Tais laikais Ši giesmė dar nebuvo Lietuvos himnu,
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8) Kodėl, įrašius vėliau į tą 
programą pamaldas, ir jas. mū
sų kunigams laikant, tiek ma
žai mūsų jaunimo jose dalyva
vo? Ar -pateisinama tai, kad, 

•pvz., Kento universitete į bai
giamąsias pamaldas iš 300 jau
nų žmonių, kaip irgi rašo Tž ve
damasis, atsilankė tik apie 20 ? 
Kur buvo ir ką veikė tų pamal
dų metu ateitininkai su savo vė
liava, kurioje įrašytas obalsis: 
Visa atnaujinti Kristuje; ?

Bet užteks. Tepagalvoja mūsų 
jaunimas ir teatsako sąžiningai 
į čia pateiktuosius. Tada jis ga

ar susidaryti teisingą nuomonę 
apie savo idėjinį, tautinį, lietu
višką, taip pat ir krikščionišką 
veidą, apie savo idealus ir vado
vaujamąsias idėjas,- apie savo 
idealizmą.

Išvados
Kad ir labai nemalonu pažvelg

ti į realybę atviromis akimis, bet 
reikią tą padaryti.

Pripažihknnė, kad ir mūsų 
j aunimašyrapaveiktas^Friedrich 
Nietzsche pranašauto ir j mūsų1 
tarpą įsibrovusio nihilizmo ar 
bent beidėjiškumo, idėjinio in
diferentizmo dvasios. Mūs jau
nimas serga. Jisai reikalingas 
gydymo.

(NAUJIENAS
NAUJIENAS

bet paprasta lietuviška giesmė. Tais laikais jos dar ne
buvo lietuviškose maldaknygėse, nes ji dar nebuvo la
bai plačiai paplitusi. Griškabūdžio giesmininkai žino
jo kas tą giesmę parašė ir gaidas jai pritaikė. Dr. Vin
cas Kudirka Griškabūdyje buvo skaitomas savu žmo
gumi. Ne vieną kartą jis buvo atvažiavęs į Griškabūdį 
ir jo apylinkes sunkiau sergančių žmonių gydyti. Bet 
griškabūdiškiams. dar svarbiau buvo Dr. Kudirkos mo
kėjimas pagydyti ir skriaudžiamo lietuvio nuotaiką. 
Dr. Kudirkos 1905 metais jau nebuvo gyvųjų tarpe, bet 
giesmininkai jį prisiminė, o jo giesmės žodžiai buvo 
kiekvieno širdyje. .

Mano tėvas, Kronai, Tumosai, Rygiškių Jonas ži
nojo, kad tą dieną Griškabūdyje kalbėjo studentas Pi
jus Grigaitis. Jis buvo savotiškai apsirengęs, todėl 
žmonėms jis atrodė panašus į japoną jūrininką, bet 
kiekvienam buvo aišku, kad joks japonas tuo metu ne
galėjo taip gražiai kalbėti lietuviškai, kaip Pijus Gri
gaitis tada kalbėjo. Vyresnieji ir Į Griškabūdį suvažia
vę revoliucionieriai žinojo, kad kalbas-sakė Grigaitis, 
bet aš tada to dar nežinojau. Aš buvau jaunas, ir ma
no tėvas nenorėjo, kad aš viską žinočiau. Jis norėjo, 
kad aš jam padėčiau, bet jis nenorėjo, kad aš žinočiau 
vyresniųjų -reikalus.

(Bus daugiau) <
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DR. W. E1S1N- EISIMAS 
-AaUŠEKUA IR MOTERŲ LI&US 

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

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

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCEUUNAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Y.ėatsiliepūs — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofise t*l.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
lasidencijcs: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
'feYDVTOJAS IR CHIRURGAS 

r . VIDAUS LIGŲ SPEC. < 
. J1454 WEST 7Ut .STREET____

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2518 W. 71 st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko'akinim ir

, “contact lenses’" 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. IE0NAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET

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

Dfito telef.: 776-2880
Neuįti rėi. teHf.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS ir chirurgas 
Bendri praktika Ir chirurgija 

Ofitij 2750 West 71at St.
Tel.: 9254296

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

uždaryta.
Rex. teL: WA 5-3TW

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S^rr~pf»1rfiKOpėc MOTERŲ U$o- 
OfitMr 2452 WEST 59fh STREET 

Tat: PRT -1223
OFISO VAL.: pirm.^ antrad.% trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. Seštadie 
liaif 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

Pascal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. C 
C H IRU R G A S 

,2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
•Rerid. tetef.: 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 
M O.TMOFtOAS-PBOTEZISTAS

I Aparatai - Protezai. Med. Bar 
dažai Speciali papalba koĮom 
(Arch Supports) ir t. t.

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2&50 Wilt dfd'Su CMeefe, tM. 40629

Telet: PRospeet 6-S084

BIZNiteftlAl. KURIE GARSINASI 
’NAUJIENOSE’’. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISUKINA BIZNYJE

bangomis. . \
Pamažu naktis apgaubia aplin-

čia nedega šviesios gatvių lem
pos, nemirkčioja įvairiaspalvės 
neonų lempos ir reklamos. Už
tai žvaigždės danguje sušeria vi
su savo gražumu, stebindamos

mūsų laivo vairuotoją kokpite 
prie vairolazdės. štai Sietynas

gų, o Grigo Ratai sukasi blyksė
dami aplink šiaurinę, kuri per 
amžius spokso toje pačioje vie
toje lyg sekdama jūrininkus, ku
rie per amžius nuo savo laivų žiū
ri į šiaurinę, lyg kiausdamies jos 
kelio. Bet mes, modernūs jūrei-

GRADINSKAS
NAMAMS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

(PUT RAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandon 
gražiausios gėlės ir vainikai antis 

piy papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Mariom AvS - 584-H2T

G U Ž A U S K Į .■
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GĖLiNYČU 
2443 WEST 63re STREET

Telefonai; PR B-0833 Ir PR

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidimai Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 -W. 67tft PI. WAtbrask 5-5063^

Apd raustas perkriuitytriet 
iš įvairi y atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W«st 34 Place 

Tol.; F Rentier 6-1W2

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—121 
vai. ryto. — šeštadienį ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

—121 
sek- 
val.

dijo krypties •nurodymo apara

miršome Šiaurinės ilgaamžę to

ipesio į tą seną tviksančią žvaig
ždę. Pagaliau ir tas išdidus Mė
nulis, lyg neišlaikyadamas sa
vo svorio, lyg traukiamas že
mės, neišsigelbstamai skęsta 
kažkur toli horizonte ir mus ap
gaubia visiška tamsa.

Kiek vėliau vėjas tiek nutylą, 
kad stovime beveik ant vietos ir 
mes užsivedame laivo motorą, 
tuomi lyg ir apstatydami nesan
tį vėją, kuris mus apleido. Ta
čiau mes gerai žinome, kad kur 
nors ilsisi pasislėpęs, kad kitą 
dieną galėtų ežero paviršiaus

Monotoniškai motorui stukse
nant, ramiai slenkame pirmyn, o 
laisvi įgulos nariai paryčio mie
go saldumo apimti, stipriai mie
ga įvairiuose kampuose susisu
pę į šiltus apklotus. Rytuose auš
ra vis stiprėja, darosi šviesiau 
ir mums ramu bei malonu plauk-

Bet čia tenka pergyventi pir
mą pačių sukurtą civilizacijos 
nemalonumą. Nors plaukiame 
apie 5 mylias nuo kranto, bet 
įplaukiame į tokią ežero rietą, 
kur vandens paviršiuje plačiai 
plūduriuoja ne tik žolės, bet Įvai
rios dėžutės nuo alaus, tuščios 
gėrimų bonkos, plastikiniai puo
dukai, malkos, dėžės ir kiti ci
vilizuoto, visažinančių, modernių 
žmonių padariniai. Jaučiamės

mums liūdnas aiškumas, kad tai 
ne sirenų, banginių, milžiniškų 
jūrų kiaulių ar kitokių jūrų pa
baisų darbas, bet tai yra pasi
darbavimas mūsų blogaširdžių 
žmonių, kurie išgėrę alaus dė
žutę, išvarvinę paskutinį lašą iš 
V-0 bonkos, išmetė iš laivo per 
bortą, o išgėrę iš plastikinio puo
duko visus gėrimus, taip pat ati
duoda ežerui, lyg elgetai, savo 
išradingas liekanas.

galiau atplaukiame1 i Kenoshos 
ubšt^ kuri^rapteuk^^prb du di
delius okeaninius laivus-ir visą 
eilę kitų mažesnių, pamatėme 
prie krantinės prisirišusi’Chica
gos jūrų šaulių laivą “Gen. T.- 
Daukantas”, ant kurio nesima
tė nė gyvos dūšios, nes matyti, 
kad visa įgula dar miegojo. Pri
sitvirtinome prie 'krantinės ir 
prisijungiame prie kitu mūsų 
miegančių' draugų.

'Priešpiečiuose visi atsikelia- 
me, apsitvarkome ir ruošiamės’ 
pusryčių. Pūkviečiame nuo gre- 
timo'laivo jūrų šaulių-įgulą į sa
vo laivą'pusryčiams ir malonio
je draugystėje visi kartu pa
pusryčiaujame, kol apie 12 vai. 
atvyko midi kenoshos lietuviai 
ir visi važiuojame į parką, kur

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— 'Sek pasaką, WMyre. 
Apie senui laikus,.
Kai altyarai ir laumės 
Skrajojo >o taukus ...

S. Peterseniene
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 

^ykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir terrtėnigų 'mūsų mažie 
lems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos 'ir OVY 
fUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaxkų pasaulio. Abi gausiai iliu> 
ruotos, spalvotais Viršeliais, kainuoja po 1 dbL

2. Vanda Franklenė - Vaitkevičienė, ^OKOlfAOlNfS kfškELtS, pasaka 
joažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio ’formato, 24 psl.. gra 
tus leidinys. SI,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaites vaikams Dell V. Siman 
cevičiaus iliustruota, 130 psL, 'SI,80.

4. Stasė Vanagaite - Petersoniene, LAUME t)AUM£. 17 ellerašėių, katy 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes levų žemeje. Labai 'gražus leidinys, 
lidelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota 64 
bsL, kairia 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJ! LIETUVA, poete a. Ifo

6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKAVAI, Efet. Mokytojų ’S^gos prėrili- 
fuota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, lėgeridos, novelės. 'Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psL, kaina 2 dol.

7. Juozas švaistės, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakoa 
/aikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žyglir Iliustruota dail. Z. Sodėikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus Tl pšl. leidinys. S3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LFTTWiU DfEVAl/ mitoteglfos posmėl 
eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip sėnofės lietuviai ir žemai 
^iai bendravo šu savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau Juos 
.pratinti Iktuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką kffygą. Jėi tėvai išbafanšuo- 
ų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė taikių lietuviško auk- 
ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

N A U J J E N O %,

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO,"ILL. 6Ū608.

vėją kryžiuoti, taip fRftindami

te pėsti atėjome, ne automobi-

vus užsitarnavome. Klausomės 
politikie-ių au patraukliais žo
džiais graibstančius žuvis iš bal- 
savimų jūros. Geriau kalba pa
vergtų atstovai, nes jie pollti-

saldliežuviai politikieriai, trauk
dami nuosavą vežimą kiek
vienas įvairiomis kryptimis.

Minėjimui ir programai pasi
baigus ir sočiai pavalgius, veši 
šeši atsisveikiname su Wiscan- 
siho lietuviais ir mūsų draugais 
Chicagos jūrų šauliais vėl vyks
tame į uostą ir išsiruošiame 
plaukti atgal į CSiicagą. Išplau-

ut galvojame būti namie apie 7

jas nebuvo mums ir šį kartą pa
lankus, nes pūtė tiesiai iš prie-

6 vai. pasistūmė] ome skersuo
dami tik vos 16 mylių, pasiekda-

kilsią nakties dalį ‘nutarėme pra
leisti uoste, ;todėl įsukome į 
Waukegan’a, prisirišome prie 
krantinės, užkandome ir sum i- 
gome.

- j

Pirmadienio rytą išplaukėme 
Chicagos link su geru ūpu, nes 
per radiją girdėjome šių dienų 
pranašų — meteorologų — pra
našavimus, jog netrukus gausi
me gerą ’šiaurinį vėją. 'Smalsiai 
dairėmės į visus šonus, o vėjas 
ir vėl juokiasi mums iš pietų

tik reikia plaukti. Tiesa, jau ir

-nes kur nekur vėjo škvalelės pa
glosto vandens 'paviršių, pa- 
siausdamos jf ir sukeldamos žė
rinčias bangeles. Kas valandą 
Amjas kyla'ir.mes pradedame tą-, 
šytis vandens paviršiuje, lyg 
skanėstai verdančiame milžino 
puode. Mūsų įgula, turėdama vė-

laivu skersuoti, anot jūreivių 
kalbos: “plakamės į vėją su kau- 
lu /dantyse”, p šniokščiančios

ošia, blaškosi, šlakstosi ir nu
skuba kažkur tolyn. Dangaus 
kakta raūkiasi -ir apsitrau
kia 'tamsiais ■ debesimis, vė
jas vis ’Stiprėjo ir mes -gamtos 
gudrieji nykštukai rituojame 
bures, balansuoj ame svorį ir at- 
liėkame kokį kitą -strateginį rei
kalą žaidime su vėju ir ežeru.

Laivai retėja ant ežero, nes 
bėga j uostus, 'o oro pranašai per 
radiją -jąti ‘kalba apie audrą ir 
net tornado pavojų 'Chikagai ir 
apylinkei. -Mes tyliai žvalgomės

panašų nuraminimą, jog tornado 
nūsidubė tas ’ir anas vietbVes,. 
nulaužė ’frifedžitis, 'telefono stul
pus, Užmušė tėn ar kitur žmo
nių ir dabar pavojūs mažėją, nes 
Slėnka nilb 'gyvenviečių ežero 
kryptimi, ten kur mes esame. 
Vis nėsulaukdatni to vėjo iš

me pagaliau Bahai bažnyčios di-

esame jau Evanstono aukštumo
je. Nuo kranto į mus atplaukia 
pakrančių sargybos laivw 
mus įspėja, kad dingtumėm 
ežero, nes užeina smarki au 
Mes atsakome, kad nfegaltthe 
kur dingti, nes mūsų tikslas 
Chicaga ir kad mes he šiaip 
sau nieko nenusimanantys vie
tiniui buriuotojai, bet lietuviai 
jūrų skautai jūrinėje kelionėje 
iš Kenoshos. Tada jie mūs pa
liko ramybėje ir nuskubėjo į

n«t>

Didžiulių bangų mėtomi ir 
stiprių vėjų purtomi su gerokai 
sumažintomis (suYifuotomis) 
burėmis pagaliau perkūnijos ir 
žaibų lydimi įplaukėme sveiki 
į savo uostą. Tik pririšus laivą 
prie krantinės ir perkėlus reika
lingiausius daiktus iš laivo į ma
šinas, pagaliau prapliupo juo-

ŠVENTO KASTO PAMOKYMAI * PAAIŠKINIMAI,
kiekviena diena būtini krikščioniui

taitai turėtą pritikti ne tiktai anam Pateptam Diem 
Tr peiiaiv aukštesnis už kitus ir buvo “puikiausias 

iš laipsnio jie atsineša į tuos, 
kūno nariais Jau šiame gyvenime 

visų kaip Karalius viso pasaulio — Jie 
fr skaistumą pobūdyje tų, kuriuos Dievas 

vietas, tvarkyti žmonijos reikalus. Jie turėtu 
mi ir pamatytį jų širdies platumą, jų doros

išrinko ir 
tu pažinti 
ns prakil-

J siĮioęrirartHus klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
‘Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite. jri 

adreSU: *’• F- 2avist' 3715 West wth Chfcagu,

ŠV. RASTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR ŠONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

bais nušviečiant apylinkę ir ly
dint garsiems griaustinių spro- 
gittėjimams. '* -

Neužilgo savo mašinomis 
“plaukėme” į namus ant patvi- 
nusio Lake Shore Drive-ir džiau
giamės, kad šiuo metu nesame 
ežero bangų stichijoje.

Vanago ;-pretūs
Pagrobęs ’iš kiemo rkokį nami

nį paukštį, vanagas nespėja jo 
ūžmušti vietoje,'o, gal būt, tai 
daro -sąmoningai. Įsikabinės viš
tai ar karveliui į nUgarą, j iš trau
kia jį į artimiausią mišką ar krū
mus, ten ramiai nupeša’ ir sule-

nagui laikytis ore,bšlam tikdie- 
ka nukreipti grobį į pageidauja-
mą pusę.

tolo nebūtų jo matyti1 ir kur bū
tų ^patogu laimikį nupešti ir iš
mėsinėti, pvz., prie kelmo, kups
to ar iš virtusio medžio, jis ima
si darbo. Pirmiausia lesa savo 
aukos galvą ir tuo visai ją nutil-.- 
do, paskui nupeša ir sulesa,-atsi- 
plėšdamas po mažą mėsos gaba-

Mažus žvėriukus ar paukščiu
kus sudrasko į du ar -tris -gaba
lus, arba suryja visą.

T. Tvahasūlcas,
(iš Lietuvos paukščių)
—

Devyngalviai ir begalviai 
'Ir galva su galvom susipiaūna 
Dėl savos, dėl garbihgos gaivūs. 
O begalvis tiktai nusispraūna: 
Apie galvas jisai negalvos.
Jo galvelė, matyt, neprotinga, 
Kad "nežino, su 'kuo ydi Kovot. 
O protingąją! priešų nestinga, 
Nes ji 'S U geba jtios išgalvot.

Balys Pavabalys

SKAITYK PATS IR PARAGINS

KITUS SKAITYTI

VALERIJUS '(WILM') KURŠIS
Mirė siu tftetti rugpiūčio fhėn. 9 dieną. Palaidotas Lietuvių Tau

tinėse kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams, pažįstamiems ir gimi
nėms už pareiškimą Užuojautos spaudoje ar žodžiu.

Padėka visiems atsilankiusiems atsisveikinti koplyčioje, dalyvavu-. 
stems - bažtlyeid je ir pa lyd ėjusiems į kapines.

Dėkojame draugams TfėšusfCTns 'karstą.

Nuoširdus ačiū kan. V. Zakarauskui flž maldas kbplyčfaje. Už rpa- 
mok'slą “5v. Mišią rnetu, ir palydėjimą į kapines. i

Padėka p. Valentinui Liorentui už sugiedotas giesmes bažny-" 
čfbje. i

Širdingas ačiū Tauragės Klubo pirmininkui Už tartą paskutini lt- ’
1®veną0mą-'*dplyčioje. • • | • * i . I

M * * * j * r į4 .< r • d
Dėkbjartie visiems už paaukotas šv. Mišias, gėles. Ir už aukas 

Lietuvos Dukterų draugijai.

Pusseserė Sofija Kazlauskienė 
ir kiti giminės

Telef.: GRovehill 6-23454

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.t TOwnhall 3-21084

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MAŽEIKA &E VANS

EUDEIKIS!
SENIAUSIA IR Di MŪŠIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

- I.1 -i -L
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

DOVYDAS T. GAIDAS GERAIDAS F. DAIMID 

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 
TėL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNfekOS AlRVlNblTlO^El) NoPM.iO?

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laid ota rių 
Direktorių
Asociacijos

AMBULANCE 
-PATARNAVi 

MAS DIENA 
Ir NAKTf

TURIME 
’ktfPLYč'Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUAN1CA AVENUE. Phone: Y Aru s 7-3401 '•r ■ - i— -. , . ... . . .

BUTKUS - V AS ATTIS
1446 So. 50ih AVeų Cicefo, Til. ’Phdne: OLyriipic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4H4R so. CALIFORNIA AVE. 'Phorie: LAfavetle 3-3572

GEORGE F. RŪDMINAS
3311) S’o. LITU A NICA AVE. Tel.: YAras 7-lI3d-1139

*T-- „■ IĮ

t

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWlCZ)

-2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
W 4 WEST 23rti PLACE Vfrgihia 7-6672

SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410
1— ■' - •' — - 

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7*1911
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EXPERIENCED
COOKS & DISHWASHERS
IN DEERFIELD, ILLINOIS 

Plpase contact
RED BALLOON COFFEE HOUSE

100 So. WAUKEGAN RD. « 
DEERFIELD, ILL.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir (rengimai

PARDUODAM!
15 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

iV'7c iki 50 J/o nuolaida. Gailina pirk u 
laimus ir išsimoaeunai. Z^piamaujt.

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 64421
6200 Su. WESTERN AVE.

HELP WANTED — * EMALE
Darbininkių

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED

I Live in & help care for semi-invalid 
j woman, 5 day week, own room. Salary 
open. Good home for right person.

CALL
OR 3-8574 or 4864823.

Daniel P. Coman buvo nuvykęs Į Washingtona ir gana ilgai tarėsi su ats-| užmezgęs gana tamprius ryšius. Jis dar neišrinktas, bet jau rūpinasi įvai- 
tovy rūmu pirmininku - speakeriu Kari Albertu. Coman demokratu parti-| riais Chicagos reikalais ir tariasi su kongreso vadais.
jos sąraše kandidatuoja i kongresą, nori gauti lietuviy balsus ir su jais yra Foto Flo

Prof. V. K. Vaitkevičius
Vėžio Ligų Tyrinėtojas
Prof. Vainutis Kazys Vaitke

vičius, gimęs 1927 metais Kau
ne yra Wayne valstybinio uni
versiteto Detroite vėžio ligų ka-

tedros vedėjas, kurio žinioje 
dirba du pilni profesoriai, 
nas associate profesorius, 
turi asst. profesoriai, visa 
instruktorių ir tyrinėtojų.

Prof. Vainutis Kazys Vaitke-

vie-

eilė

I HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkiy 

; ~~

REAL ESTATE FOR SAL? REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimvl Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSLMOKĖJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

' " BUT Ų N Ū 0 M A V I M A S
NAMŲ VALDYMAS — NOTAH1ATAS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE : -

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina 55.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.

1739 So. Halsted Street Chicago 8, HL

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 prisiu

site čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

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

Didelis pasirinkimas {vairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėde šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILl------WEDNESDAY, AUGUST 30, 1972

vičius baigė mediciną Goethe nesgi visados godos vyras veli- 
universitete Frankfurt am Main 
1951 metais, atliko interno prak
tiką 51 — 52 metais Grace ligo
ninėje Detroite, 53 — 54 metais 
pirmas leitenantas JAV kariuo
menėje, vidaus medicinos re
zidentas Grace ligoninėje 55 — 
56 metais ir Receiving ligoninė
je 56 — 58 metais Detroite ben
dradarbis 58 — 59 metais ir kli
nikinis direktorius iki 66 metų 
Detroito Vėžio Tyrinėjimų In
stitute, o nuo 66 metų Wayne 
valstybinio universiteto profe
sorius. Vidaus medicinos spe
cialybę įgijo 1961 metais.

Prof. Vaitkevičius yra pa
šventęs savo gyvenimą kovai 
su vėžio ligomis, vesdamas ty
rimų darbą ir gydydamas pa
cientus. Daug atvažiuoja iš ki
tų kraštų, specializuotis jo prie
žiūroje. Džiugu pastebėti, kad 
pas prof. Vaitkevičių susipa
žinti su vietiniu gydymu ir ty
rimu metodais buvo atvykęs 
prof. Telyčėnas, Lietuvos moks
lų akademijos vėžio ligų insti
tuto vedėjas.

Suuliiis Šimoliūnas

jos nors šaknelėmis misti, jeib 
tiktai liuosu gyventi, nekaip šeš
ku būti, svetimus kiaušius ger
ti, vištas ėsti ir tamsiame urve 
smirdėti.

S. Daukantas (iš Būdo)

Naktis ant Nemuno

Naktis ant Nemuno sustojo, 
Atplaukus mėlyna giria;
Beržuos dar supasi daina artojo 
Ir miršta vėjo pradalgių bare.
Tuojau išplauks žvejai Į vagą
Ir trauks sidabro žuvytes.
Pakrantėms kuklūs žiburėliai

T dega, 
Viliodami blankias žvaigždes.
O kaip ramu ten būdavo rymoti.
Kaip laisva, gera ir graudu...
Klausai, ka kalba stuobriai

[samanoti,
Kaip šaukia kažin kas vardu.

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

“šokanti Elizabeth Ogilvie”
Taip pavadintas pirmadie

nio Chicago Tribune skaityto
jo T. Philip Scott laiškas, ku
riame jis džiaugiasi, kaip Illi- 
nojs gubernatoriaus duktė Eli
zabeth šoko nuvažiavusi su tė
vu i Izraelį tautinį žydų Hora 
šokį. Nors gubernatorius buvo 
pagerbtas, pavadinant jo var
du vieną biblioteką, jo duktė 
sužavėjo savo kojomis izraeli
tus.

Toliau Philip Scott primena, 
kad Elizabeth šoko ir Lietuvių 
šokių Festivalyje. Jis sako abi 
tos progos davė jam daug 
džiaugsmo. Jis viešai dėkoja 
lizabeth Ogilvie už šokimą jo 
protėvių šokiij (Izraelio) ir jo 
tėvų gimtinės (Lietuvos). Baig
damas autorius laimina Ogilvie 
dukterį hebrajų tradiciniu lin
kėjimu: “Gyvenk 120 metų!’’

či-

Kaip senovės lietuvis 
maitinosi

Tankiai Į kelią iškeliaudamas 
miltu rankovę prisipylęs: ir taip 
pakelėje, ašvienį ilsindamas, Įpla
kęs miltų Į šaltą vandenį ir ža
lios putros pasrėbęs tolesniai ke
liavo. Čia ne vienas rasi lepnys, 
skaitydamas apie tokį jų valgį, 
švypterės, bet jei primins sau, 
jog senieji lietuviai, kalnėnai ir 
žemaičiai, tokiu valgiu misda
mi, per 500 metų su kardu gul
dami ir keldami, ne vien mokėjo 
ir stengė nut> kruvinų neprie
telių savo liuosybę ginti, bet dar 
gandinti visą pasaulį savo nar
sybe ir kantrybe, tas aiškiai su
sigės save regėdamas šiandien 
ištižusiu vergu, nors cukrų čiul
piančiu ir skaninius laižančiu,

•NAUJI£NOS* KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

PARDUODAMA 
MAISTO IR LIKERIO 

K R A U T (U V Ė 
lietuviškoje apylinkėje. 
Gerai einantis biznis.

Tel. RE 7-7911

Nukentėję laukia 
valdžios paramos

Nuo potvynio nukentėję 
kagos priemiesčių gyventojai
ieško federalinės valdžios pa
ramos. Abu kandidatai i sena- 
Itorius: sen. Percy ir Pucinski 
[varžosi savo patarnavimais nu- 
| kentėiusiems nuo potvynių. 
Sen. Percv aplankė , plaukda
mas laiveliu apsemtą Addison, 
Villa Park ir Elmburst. Pucin
ski parašė prezidentui Nixonui 
telegramą, prašydamas paskelb
ti nukentėjusius miestelius ne
laimės sritimi.

— Illinois Optometrikų D-ja 
atkreipia tėvų dėmesį dėl mo
kyklinio amžiaus vaikų galinio 
nenormalaus regėjimo. Net 30 
% mokyklinio amžiaus vaikų 
turi regėjimo defektus, dėl ku
rių nukenčia mokslas ir fizinis 
bei dvasinis išsivvstvmas. Pa
taria patikrinti vaikų regėjimą 
prieš mokslo metų pradžią.

— Chicagos TV stotis WGN 
— 9 sekmadieniąis duoda įdo
mią ir naudingą informaciją 
įvairiais klausimais. “Taylor 
Talks to People” programoje. 
Ateinantį sekmadieni, rugsėjo 
3 d. 7:30 v. v. Jack Taylor kal
bės su įvairių Chicagos apylin
kių asmenimis ieškant būdų ir 
priemonių sumažinti jaunimo 
nusikaltimus. WGN — TV ir 
Radijo administracijoje dirba 
Povilas šaltimieras — Seliner, 
buvęs Chicagos lietuvių radijo 
programos vedėjas.

— Melrose Parko Lituanis
tikos mokykla pradeda darbą 
rugsėjo 9 d. 9 vai. ryto parapi
jos mokykloje. Bus registruo
jami nauji mokiniai. Informa
cijas teikia mokyklos vedėja A. 
Repšienė, tel. 544 - 3880 po 5 
v. v.

— G. Česienė, T. Kriaučeliū- 
naitė, A. Pavilčiutė. M. šulai- 
tienė, R. Šuopytė, L Regienė, I. 
Tijunelienė ir R. Venslovienė 
mokys Dariaus - Girėno litua
nistikos mokykloje, Jaunimo 
Centre. Mokyklos vedėjas yra 
J. Plačas. Prie mokyklos veikia 
nemokantiems lietuviškai kla
sė.

38-TA IR ROCKWELL, 5 kambarių 
medinis su pilnu rūsiu. S10.000.

31- MA IR HARDING, 2 lotai ir 4 
kambarių medinis namukas. $10,900.

56-TA IR MOZART. 4 mieg. mūrinis 
su rūsiu. Tik $22.000.

44-TA IR TALMAN. 2 butų po 5 
kamb. medinis. $18.900.

43- ČIA IR CAMPBELL, 2 butų po
5 kamb. mūrinis. $23,500.

48-TA IR KARL0W, 5 ir 6 kamba
riu mūrinis. $28,000.

44- TA IR FRANCISCO, 2 butų po 5 
kamb. mūrinis. $30,000.

LEMONTE, lotas ir 3 mieg. naujai 
statomas namas.

32- RA IR HALSTED, restoranas su
6 kambariu butu. $390 pajamų i mėn.

BIZNIO LOTAS, B-l zona, 50x150’, 
prie 95-tos ir Roberts Rd.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

4. G. AUTO REBIMLDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžininga* 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 7763888 
Anicetas Garbačiauskas,

SAUGUMAS NAMUOSE
LIUKSUS MODERNUS beveik nau

jas 5% kambarių mūras. Sausas, 
Įrengtas beismantas, air-cond., kar- 
petai, alum, langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. S25,900

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoj galima matyti. $36,300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui.

6 KAMBARIŲ mūro octagon bun
galow. Viskas liuksus ir nauja vidu
je. Apie 63-čia ir Pulaski. $27,700.

2 AUKŠTŲ NAUJAS MŪRAS. Mo
dernūs Įrengimai. Tinka Dr. ofisui 
ir liuksus butas gyventi. Arti mūsų. 
$39 900

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
f mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman- 
\ tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

6 BUTŲ -LIUKSUS, 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69,900.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22.000

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

A. T V E JA S 

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBŽS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tek: REpublIc 7-1941

”11 11 .. ... . 11 J1 ?
4. & U INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE, 
LA 34775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

_ *

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, 111. 60632. T«L Y A 7-59W 
——— ‘ F

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Ta!soml auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
«24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder- 
nios vonios. Alumin. langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ, MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. -Tik $52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTU MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36.500.

11 BUTU 7 metu mūras. Koklinės 
nlvtelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

Nacių mitingas
Sekmadienį Čikagos 

partija turėjo mitingą Marquet
te Parke, prie Kedzie ir Mar
quette gatvių. Susirinko 300 
žmonių, jų tarpe grupė jaunų 
žydų, kurie bandė mitingą sp
ardyti. Susirinkusieji mielai 
pritarė naciu vado Frank Col
lins žodžiams apie juodųjų 
pavojų. Collins kalbėjo apie 
reikalą išsaugoti nuo negrų 
antplūdžio baltus Čikagos 
miesto rajonus. “Jei negrai 
užims Marquette Parką, jis už 
5 metų taps džiunglėmis”, kal
bėjo nacių vadeiva, žiūrovams 
pritariant.

Nacių mitingas buvo oficia
lus. miesto leistas ir apie 60 
policininkų budėjo, kad nebū
tų smurto veiksmų.

nacių

— V. Mamaitis, Elizabeth. 
N.T, yra Amerikos Lietuvių 
Vargonininkų ir muzikų S-gos 
pirmininkas, J. Stankūnas — 
vicepirm., M. Cibas ir A. Kača- 
nauskas — sekr., Prof. A. Alek- 
sis — garbės pirm. Są-gos 50-sis 
seimas įvyks rugsėjo 4 d. An- 
gehj Karalienės lietuvių para
pijoj, Brooklyn, NY.

— Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas studijas pradeda rug
sėjo 9 d. Jaunimo centre.1 Vien 
iš Chicagos aukšt. lituanistikos 
mokyklos užsiregistravo 7 abi
turientai. Institutas taip pat tu
ri neakivaizdinį dėstymo sky
rių. Baigę studijas gauna ba
kalauro laipsnio diplomą.

HOME INSURANCE

Call: Frink Zipell*

GA 4-8654

CfSOL <4^9^

terra
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
8eto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i' 

kitoki blankai.

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliųojame) senus na
mus. stogus, langus, dažome, sutvar
kome elektrą, atliekame cemento 

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

ALEKSUI telef. 927-7186
arba ROMUI telef. 927-5680

HTZNTFRfAi. KORTE GARSINASI 
‘NAUDENASF,”, — TURI geriausia 

PASISEKIMĄ BIZNYJE
..-M X ’ —

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 33’ sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai. naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500. >

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai, Tuckpointing — m®1-? su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

BUY K L iAVJNGC BONM
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